
 الكتاب = العناية التامة ُب ٖتقيق مسألة اإلمامة
 ا١تؤلف = اإلماـ عز الدين بن اٟتسن

 العناية التامة ُب ٖتقيق مسألة اإلمامة
 تأليف= اإلماـ عز الدين بن اٟتسن

 أعد ىذا الكتاب إلكًتونيا= قطب الدين بن ٤تمَّد الَشْرَوين اٞتعفري
  

 مقدمة
ُب كتب علم الكبلـ، وُب أصوؿ الدين، وُعدَّت ُب جرت عادة األصحاب بذكر اإلمامة 

بعض كتبهم أحد األصوؿ ا٠تمسة. وليس لذلك وجو يظهر فإهنا مسألة فروعية، وباب من 
أبواب الفقو بُت علمي وعملي، وليس ينبغي أف يعد من فن الكبلـ إال ما كاف علماً باهلل 

غي أف نعتذر بو ٢تم ُب ذلك عز وجل ذاتو وصفاتو، وأفعالو وأحكاـ أفعالو، والذي ينب
 وجهاف=

أحد٫تا= أهنا مسألة قطعية، ال يؤخذ فيها إال بالعلم اليقُت، واألدلة والرباىُت، فأٟتقت 
 بالفن الذي ىذا حالو وىذه صفتو.

وثانيهما= إظهار االىتماـ هبذه ا١تسألة وتعظيم شأهنا، وإنزا٢تا من القلوب ٔتنزلة رفيعة، إذ 
فكما أدخل فيو وأٟتق بو انسحب عليو حكمو، والعذر األوؿ ال  ىذا الفن أجل الفنوف.

تعويل عليو وال إلتفات إليو ويستنكر من أف يلحق بعلم الكبلـ كل مسألة قطعية، من 
 الفروع وأصو٢تا وغَتىا.

وأما العذر الثاين= فعذر حسن، وأحسن منو أف اإلمامة ١تا كانت خالفة النبوة وقائمة 
حىت قضت اٟتكمة برفعها، وكانت النبوة من فن الكبلـ، وباب من مقامها، وبدالً منها 

أبواب كتاب العدؿ منو ذكرت ُب الفن الذي تذكر النبوة فيو، لكنو ١تا ٓب يكن ٢تا تعلق 
 بباب العدؿ وال غَته من أبواب فن الكبلـ.



ُأخّزت وذُِكَرت بعد فراغ ذلك الكبلـ على أبواب ذلك الفن وُحِذي يذكرىا فيو حذو 
 ذكرىا ُب فن الفقو حيث تذكر ُب آخره. واهلل سبحانو وتعأب أعلم.

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وصلى اهلل على سيدنا ٤تمد وآلو وسلم. اٟتمد هلل الذي جعل 
اإلمامة ذروة للدين، وسناماً وصبلحاً آلراء العآب ونظاماً، وناط هبا قواعد من الشرائع 

وجعلها للنبوة ا٢تادية للخلق إٔب اٟتق ختاماً، ولشرعة سيد األناـ الفاصلة بُت  وأحكاماً،
اٟتبلؿ واٟتراـ تكملة و٘تاماً، والصبلة ا١تتبعة إكراماً وسبلماً، على أشرؼ الربية ومن كاف 

 للرسل إماماً.
و ومشروا وعلى عًتتو الذين ما زالوا لشرعتو حفَّاظاً وقياماً، وعلى أصحابو الذين وفوا بنصرت

الساؽ ُب طاعتو أزماناً وأعواماً، وفزعوا إٔب نصب من ٮتلفو ُب أمتو ويتحمل أعباء شرعتو 
قبل مواراتو ُب حفرتو إجبلالً ألمر الرئاسة الدينية وإعظاما، )وبنوا ٢تا( ٔتسيس اٟتاجة إليها 

 واىتماماً.

٫تو ُب سلوؾ منهج وبعد فإنو ٓب يزؿ بعض أىل الولع بالتحقيق ُب العلـو الدينية ومن 
التدقيق يسألنا إمبلء نبذة ُب مسألة اإلمامة شافية، ؤتا أراد من تنقيح معانيها وافية، وكلما 
اعتذرنا عن ذلك ٔتا ٨تن عليو من الشواغل ا١تستغرقة لؤلذىاف على مرِّ الزماف ُب كل مكاف 

، فلم نَػَر إال اإلجابة ٓب يزدد إال مبالغة ُب طلب اإلسعاد، والتماس اإلسعاؼ إٔب ذلك ا١تراد
وعدـ االبتعاد، وإف كانت األوقات مشغولة، والقلوب من كثرة ا١تشاؽ معلولة، وأيدي 
األنظار احملررة مغلولة، فإعانة اهلل سبحانو وتعأب مأمولة، وإياه نسأؿ أف يثبتنا ُب الورد 

واالرتياب،  والصدر، وما نأٌب وما نذر، وأف يوفقنا إلصابة الصواب، ويعصمنا عن الزيغ
و٨تن نأٌب من أصوؿ مسائل اإلماـ وفروعها، ٔتا اقًتح السائل ذكره والتمس ٖتقيقو 

وصدره، وراـ منا إيضاحو ونشره، ما ُسِبقنا إليو وما ٓب ُنسْبق، وما حقق ُب غَت إمبلئنا ىذا 
 وما ٓب ٭تقق، حسب ما يدخل ُب حيز اإلمكاف، واهلل تعأب ا١تستعاف. مع التزاـ اإلنصاؼ



واالغًتاؼ من ا١تورد الصاؼ، ورفع التعصب بالكلية، فليس لنا ٔتذىب وليس وراء اهلل 
 للمرء مطلب.

 القوؿ ُب حقيقة اإلمامة وبياف ماىيتها
أما لغة فقيل= ض )عبد اهلل الدواري(= اإلماـ ا١تتقدـ على غَته، ُب أمر من األمور على 

حقاً لذلك أو غَت مستحق، ُب ىدى حد يقتدي بو فيو، ومنو إماـ الصبلة سواء كاف مست
[ وعلى 7:أو ضبلؿ، وعلى األوؿ قولو تعأب}َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَُت ِإَماماً {]الفرقاف= 

[ وقيل= ا١تقتدي بو ُب خَت أو 74الثاين}َوَجَعْلَناُىْم أَئِمًَّة َيْدُعوَف ِإَٔب النَّاِر {]القصص= 
 [.4:ُكلَّ أُنَاٍس بِِإَماِمِهْم {]اإلسراء=   شر، و٬تمع ذلك قولو تعأب}يَػْوـَ َنْدُعو

والتحقيق أف اإلماـ لغة مأخوذ من أمهم، وأـ هبم إذا تقدمهم، وأنو أيضاً الذي يقتدى بو، 
 ذكر ا١تعٌت األوؿ ُب )القاموس(، واآلخر ُب )الصحاح(، وال يزاد على ىذا.

مامة صفة اإلماـ وحيث حصل ا١تعٌت أطلق اللفظ، فبل ٭تتاج إٔب ذلك التفصيل، واإل
 ووظيفتو وىو كونو يقتدى بو وكونو متقدماً.

وأما اصطبلحاً فقيل اإلماـ ي= )٭تِت بن ٛتزة( رئاسة عامة لشخص من األشخاص ْتكم 
الشرع، وقيل ض)عبد اهلل بن حسن الدواري(= رئاستو على كافة األمة ُب األمور الدينية 

  ذلك وال ألحد معو.والسياسية، على حد ال يكوف ألحد عليو طاعة ُب
وقيل= )اإلماـ ا١تهدي(= رئاسة عامة لشخص واحد، ٮتتص بو أيضاً أحكاـ ٥تصوصة على 

 وجو ال يكوف فوؽ يده يد.
قلت= وا١تعٌت متقارب، واالحًتازات فيما ذكر ال يعزب على ذي الذوؽ السليم، وفسر 

 بأمراء السرايا، وىذاف ا١تعنياف ثابتاف ُب حق اإلماـ.

هم خلفاء اهلل ُب أرضو، وكبلـ جار اهلل شعر ّتوازه، ألف ا١تراد أف اهلل استخلفهم ويقاؿ في
عليو -على ا١تلك كمن استخلفو سلطاُف على بلد من ببلده وىو ا١تراد بقولو تعأب ُب آدـ 

-عليو السبلـ-[ وُب داود 63= }ِإينِّ َجاِعٌل ُب اأَلْرِض َخِليَفًة {]البقرة= -السبلـ



[ىػ والنووي حكى ا٠تبلؼ ُب ذلك، 59إِنَّا َجَعْلَناَؾ َخِليَفًة ُب اأَلْرِض {]ص=  }يَاَداُوودُ 
بأف قاؿ جوَّزه بعضهم بقولو تعأب= }ُىَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخبلَِئَف اأَلْرِض {]األنعاـ= 

[ومنعو اٞتمهور حكاه عن ا١تاوردي وروي= أف رجبًل قاؿ أليب بكر= يا خليفة اهلل، 498
وأف عمر بن عبد العزيز أنكر على   ى -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-نا خليفة ٤تمد فقاؿ= أ

 .-عليو السبلـ  -من قاؿ لو ذلك وال يكوف ىذا إال ُب آدـ 
ُب )األحكاـ(، أنو من   -عليو السبلـ  –وداود ١تا ذكر فيهما. وذكر ا٢تادي إٔب اٟتق 

 ضو.كانت فيو شروط اإلمامة فهو خليفة اهلل تعأب ُب أر 
، أنو قاؿ= ))من أمر با١تعروؼ وهنى -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-قاؿ= وبلغنا، عن النيب 

 عن ا١تنكر من ذرييت فهو خليفة اهلل ُب أرضو، وخليفة كتابو، وخليفة رسولو((.

 القوؿ ُب اإلمامة
مذىب ٚتهور علماء اإلسبلـ أهنا واجبة، وحكى عن األصم وىشاـ الفوطي وبعض 

ض ا١ترجئة، وبعض النجدات من ا٠توارج، أهنا ال ٕتب رأساً، بل إف أمكن اٟتشوية، وبع
 الناس نصب إماـ عدؿ من غَت إراقة دـ، وال إثارة حرب، فحسن وال بأس بو.

وإف ٓب يتهيأ ذلك وقاـ كل واحد بأمر منزلو، ومن لديو من ذي قرابة وجار، فأقاـ فيهم 
 يكن هبم حاجة إٔب اإلماـ.اٟتدود، وأجرى عليهم األحكاـ، وكفى ذلك وٓب 

وأما إقامتو بالسيف واٟترب فبل ٬توز، وحكي عن ىشاـ الفوطي= إنو ال ٬توز نصب اإلماـ 
 ُب حاؿ ظهور الظلمة، ١تا ٮتشى من نفورىم وتعرضهم لو، وما ال يؤمن من إثارة الفتنة.
وأما مع عدـ ذلك فينصب وجوباً، إلظهار شعائر الشريعة، وحكي عن األصم، عكس 

 ىذا.
وأما النجدات من ا٠توارج فاٟتكاية عنهم متحدة ٔتا سبق ذكره، والقائلوف بالوجوب، 

 اختلفوا فالبصرية ذىبوا إٔب أهنا ٕتب بطريق الشرع ال العقل.
وقالت اإلمامية، والبلخي، واٞتاحظ، وأبو اٟتسُت البصري، بل ٕتب عقبلً وٝتعاً، وعن 



 طريق وجوهبا عقبًل. اإلمامية عقبلً فقط، ٍب اختلف ىؤالء ُب
فقالت اإلمامية لكوهنا لطفاً، فإف ا١تكلف إذا عرؼ أف ىنا إماماً ُنِصب لزجر من عصى، 

 وعقوبتو كاف أقرب إٔب فعل الطاعة، وٕتنب ا١تعصية، ٦تن ٓب يعرؼ ذلك.

وقاؿ النظاـ، والبلخي، وأبو اٟتسُت البصري، طريق ذلك ُب أنو داخل ُب دفع الضرر 
بالعقل ألف الناس مع كثرهتم، وتوفر دواعيهم إٔب التعدي والظلم، ال يتكلف  ا١تعلـو ووجوبو

ذلك منهم إال مع رئيس ٢تم لو سلطاف وأعواف، فيمتنعوف ٠توفهم إياه عن العدواف، ومعلـو 
 . أف ُب وجود السلطاف وقوة شوكتو، واستقامتو، دفعاً ٢تذه ا١تضار ُب الغالب 

من جهة الشرع، وأنو ال ٣تاؿ للعقل ىنا، وأف اللطفية  وا١تختار أف وجوهبا ال يعلم إال
 واندفاع الضرر غَت معلومُت وال مظنونُت.

وأنو كثَت ٦تا ينعكس ذلك، فيلوف كثَت من ا١تكلفُت، أبعد معها من الطاعة، وينفتح كثَت 
 من ا١تضار الدنيوية، بسبب اإلمامة.

ب من أمر الوجوب، وحقيقة قلت= وٓب يزؿ ٮتتلج ُب ا٠تاطر إشكاُؿ ما ذكره األصحا
ظاىر كبلمهم إف الوجوب على األمة، فهل الواجب ٖتصيل اإلماـ، ووجود اإلماـ ُب 

ا٠تارج فهذا غَت مقدور ٢تم، ألنو إذا فرض أف ُب األمة واحداً أو اثنُت، أو ثبلثة يصلحوف 
 لئلمامة، و٬تمعوف شروطها.

اليفها، وليس ُب مقدور سائر األمة فعلهم فمن اٞتائز أف ٯتتنعوا عن التأىل ٢تا، والقياـ بتك
لذلك، بل إذا امتنعوا عن ذلك وٓب يسعدوا إليو، ٓب يكن داخبلً ُب إمكاف سائر األمة، وال 

 متصوراً من جهتهم.
( ُب ذلك وا١تبالغة، واإلىتماـ بأمره، سواء 6وإف كاف ا١تراد أف الواجب على األمة)ص

األليق على ىذا أف يقاؿ= ٬تب على األمة  حصل أو ٓب ٭تصل، فالعبارة مشكلة، وكاف
 إببلغ اٞتهد، واستفراغ الوسع ُب نصب اإلماـ.



وليس ىذه العبارة ٔتوجودة قط ُب شيء من كتب علم الكبلـ، وال ُب الفقو، وإف كاف 
 ا١تراد= أنو ٬تب على من صلح لئلمامة التأىل ٢تا، إف كاف واحداً ففرض عُت.

و٬تب على األمة أف يعقدوا لو، ويبايعوه وينصبوه، فهذا  وإف كانوا ٚتاعة ففرض كفاية،
تفسَت يقضى باختبلؼ معٌت الوجوب ُب حق األمة، فكاف يليق أف يقاؿ= ٬تب على من 
صلح لئلمامة إف )يتأىل( ٢تا، و٬تب على سائر األمة أف يعقدوىا لو ولو قبل ىذا، إف ٓب 

من أىل العقد واٟتل، فكيف  تسعو، فإ٪تا العقد من ٚتاعة قليلة، وأشخاص معدودين
 ٬تعل ىذا واجباً على األمة كلها.

وإف قيل= معناه إنو ٬تب على األمة كافة، إجابتو، وطاعتو، ومتابعتو، فهذا واجب آخر 
غَت ما ُكنا بصدده، فاألمر كما ترى ُب ٖتقيق معٌت الوجوب، والتحقيق ا١ترجوع إليو أف 

ة، والصاّب ٢تا ٬تب عليو القياـ واالنتصاب، الوجوب ُب ىذه ا١تسألة ٥تتلف ُب حق األم
بعد حصوؿ من يعقدىا لو، إذا قلنا طريقها العقد، ومع ظنُّ اإلجابة إف قلنا طريقها 

الدعوة، فهذا واجب على الصاّب لئلمامة، والواجب على ا١تعترب من خَت األمة، وأىل اٟتل 
ف الصاٟتوف لذلك أكثر ٦تا والعقد منهم أف ينصبوه وٮتتاروه، وىو واجب كفاية، حيث كا

 ٭تتاج إليو فيو.
والواجب على سائر األمة أف يسلكوا طريقهم، ويتبعوا آثارىم، ويتابعوىم ُب ذلك، ىذا 

 حيث جعلنا طريقها العقد واالختيار.
وإف جعلنا طريقها الدعوة، فالواجب على األمة إجابة الداعي الكامل، وطاعتو،ومتابعتو ال 

 . علم ىغَت. واهلل عز وجل أ

وقد قيل= ا١تهدي ُب مذىب اإلمامة مرجعو، إٔب أف الواجب ُب ىذا ىو على اهلل سبحانو، 
وىو أف ٬تعل لنا إماماً ينصُّ عليو، ويُػْعِلمنا بوجوب طاعتو، كما أنو ٬تب أف يكلِّفنا 

 بالشرعيات، اليت ىي لطف.
ب على ا١تسلمُت فإذا عرفت ذلك= فأحسن ما ٭تمل عليو القوؿ بوجوب اإلمامة، أنو ٬ت



 عموماً اإلىتماـ بأمرىا، والنظر ُب ٖتصيلها، على سبيل اٞتملة.
وأما التفصيل فعلى حسبما ذكرناه آنفاً، والقصد أف ٬تري الناس على أسلوب ما كاف عليو 

من االىتماـ  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-بعد موت النيب  -رضى اهلل عنهم-الصحابة 
مع كونو  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-ماـ وإيثاره على ٕتهيزه الكلي، والفزع إٔب نصب اإل

من أىم األمور، ومباشرة ذلك ينهى من األعياف، والكرباء، وأىل اٟتل والعقد، وسائر 
 الناس فرضهم العمل ٔتا أبرموه واعتمدوه.

 فهذا ىو ا١تعٌت وا١تراد، وال مشاجة ُب العبارة. واهلل سبحانو وتعأب أعلم.
نعود إٔب تتميم الكبلـ، فيما كنا بصدده. فنقوؿ= قد حققنا ا١تذاىب ُب وجوب ٍب إنَّا 
 اإلماـ.

فأما ا١تنكروف لوجوهبا، فاحتجوا بأف اإلماـ ٔتنزلة الوكيل لؤلمة، وللموكَّل أف يتؤب بنفسو ما 
 وُِكلَّ فيو من دوف الوكيل.

إ٪تا ىو خلفية لرسوؿ وىذا احتجاج ركيك وليس اإلماـ بوكيل لؤلمة، وال خليفة عنهم، و 
. وكمأمور هلل تعأب، وأمُت لو، ومؤ٘تن على الدماء -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-اهلل 

واألمواؿ واألدياف، وبإقامة األدلة على وجوب اإلمامة عليو يسقط ىذا القوؿ ويبُت 
 بطبلنو.

يتبُت بإقامة وأما ذكر ما ٭تتج بو القائلوف، بأف وجوهبا إ٪تا يعرؼ بالعقل وحده، فبطبلنو 
 اٟتجج الشرعية السمعية.

وأما ما ٭تتجُّ بو القائلوف بأف العقل طريق إٔب وجوهبا مع الشرع، فليس ٦تا يهمنا ذكره إف 
 صح ما زعموه فزيادتو خَت، وتقوية للوجوب، ومعُت على ا١تطلوب.

ُب وإف ٓب يصّح ففي األدلة، األدلة السمعية الشرعية، غنية وكفاية، وحججهم ٚتيعاً 
 الكتب ا١تتداولة معروفة فمن رغب إٔب الوقوؼ عليها، فليطالعها.

 وأما اٟتجج اليت يذكرىا أىل ا١تذىب ا١تختار، فهي ثبلث=



 -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-اٟتجة األؤب= إٚتاع الصحابة على ذلك، فإنو ١تا توُب النيب 
صلى اهلل عليو وآلو -اهلل  فزعوا إٔب نصب إماـ من غَت تراخ منهم، آثروه على ٕتهيز رسوؿ

وٓب يسمع من أحد منهم على شك ينازعهم ُب تعيُت اإلماـ القوؿ بأف ىذا أمر ال  -وسلم
حاجة بنا إليو، وال تكليف علينا فيو، وال ملجئ لنا إٔب ىذا التنازع بل ٓب ٮتتلفوا ُب 

 النصب وإف اختلفوا ُب ا١تنصوب.
أمر اٟتدود إٔب اإلماـ، وأف التكليف هبا على  اٟتجة الثانية= إف الصحابة أٚتعوا على أف

سبيل اإلستمرار إٔب أف ينقطع التكليف، وا٠تطاب هبا ورد مطلقاً غَت مشروط بقياـ إماـ، 
وقامت األدلة السنية، على أف اإلماـ شرط ُب ذلك، ووجوب ٖتصيل ما ال يتم الواجب 

 إال بو، ألنو ٬تب كوجوبو.
أف اٞتهاد فرض  -صلى اهلل عليو آلو وسلم-رة من دينو اٟتجة الثالثة= إف ا١تعلـو ضرو 

، وأف اإلماـ -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-واجب على األمة، وأف وجوبو ٓب يسقط ٔتوتو 
 شرط ُب آدائو والقياـ بو، مع كوف إقامة اإلماـ أمراً ٦تكناً لؤلمة.

١تسألة، ويعتمد عليو ويثبت بذلك وجوبو، فهذه األدلة الثبلثة غاية ما يستدؿ بو ُب ىذه ا
وٓب يشر إال إٔب أصو٢تا، و٢تا بسط وتفصيل وسياؽ، ١تقدماهتا واحتجاج عليها يطوؿ 

شرحو، ونشره، فلم نَػَر موجباً الستيفائو ىنا، إذ ىي أمور معروفة متداولة، والقصد 
 االختصار، واهلل تعأب ا١توفق للصواب.

 القوؿ ُب كوف ىذه ا١تسألة قطعية
كثر على ما حكاه اإلماـ ا١تهدي أٛتد بن ٭تيععليو سبلـ اهلل ورضوانو، ىذا ىو مذىب األ

عليو السبلـ= وزعمت األشعرية، وبعض ا١تعتزلة، أهنا اجتهادية بناء منهم على أف -قاؿ 
 أدلتها ظنية.

قلت= وال يبعد أف أكثرىم القائلوف إهنا اجتهادية، فإنو ال ينقل عن أحد من طوائف 
هم، القوؿ بقطعيتها، وكبلمهم فيها وقواعدىم تقضي بأهنا عندىم من الفقهاء وأتباع أئمت



 ا١تسائل الظنية االجتهادية.
واعلم= أف ىذا ا٠تبلؼ يذكر ُب وجوب اإلمامة، والظاىر أف القائلُت بقطعيتها يقولوف 

بذلك ُب وجوهبا، وغَته من مسائلها كشروطها، وأحكامها وطريقتها، والنص على بعض 
 لك.األئمة وغَت ذ

ويعدوف اإلمامة وتفاريعها من ا١تسائل القطعية العلمية، وما كاف فيها من عملي فمًتب 
 على علمي، وإدخا٢تم ٢تا ُب فن الكبلـ، يدؿ على ذلك فأنو ال شيء منو ظٍت.

وأف القائلُت بظنيتها دوف ذلك، ُب ٚتيع مسائلها، إذ ال يصح أف يكوف فروعها قطعيو، 
ىو كالعلم بالصفة، مع العلم بالذات، فبل يصح أف يكوف العلم وأصو٢تا ظنية وال ذلك، و 

بالذات استداللياً، والعلم بالصفة ضرورياً، وال أف يكوف اعتقاد الذات غَت علم واعتقاد 
 الصفة علماً، وىذا أمر ظاىر. واهلل أعلم.

من حقق و٨تن نقوؿ وباهلل التوفيق= ىذه مسألة ٖتار فيها األفهاـ، وتكثر فيها األوىاـ، و 
النظر فيها ازداد ٖتَته، وطاؿ تفكره، فإف حكمنا على أدلتها بأهنا ظنية، وأف ا١تسألة 

 اجتهادية، أّدى ذلك إٔب طرؼ من التهاوف بأمرىا، وٖتقَت ما عظمو اهلل تعأب من قدرىا.

مع كوف ىذه ا١تسألة من قواعد اإلسبلـ، وعليها يدار األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر، 
ىو من أعظم أبواب الدين، ولو بعثت الرسل عليهم السبلـ، وأنزلت الكتب، وعليها  الذي

يًتتب إذىاب النفوس، وإتبلؼ األمواؿ، وٕتهيز اٞتنود وإنفاؽ أمواؿ اهلل تعأب، وغَت ذلك 
 ٦تا يطوؿ ذكره ونشره.

اىُت ا١توصلة وإف قلنا بأهنا قطعية، وأهنا من ا١تسائل العلمية اليقينية، فقاعدة ذلك قياـ الرب 
إٔب العلم اليقُت، ا١تؤدية إليو، ا١توقفة عليو، وما سكنت النفوس إٔب أف أدلة ىذه ا١تسائل 
من ىذا القبيل الصريح، وال وجدناىا على ما يراد من التنقيح والتصحيح، وال سليمة من 

ورود اإلشكاؿ، وال خالصة عن التشكك ْتاؿ، واألدلة السمعية القطعية ُب القرآف 
صريح، الذي ىو نص، والسنة ا١تتواترة تواتراً حقيقياً، مع صراحة داللتها، وخلوىا عن ال



، والقياس القطعي الذي )ال( شَك  اللبس، وكوهنا من قبيل النص واإلٚتاع ا١تتواتر ا١تعلـو
 فيو.

فأما الدليل من الكتاب والسنة، على وجوب اإلمامة فمنتف وٓب يرد ُب آيات القرآف، وال 
 ث النبوية ا١تتواترة صر٭تة الداللة ُب ىذه ا١تسألة شيئ.األحادي

وأما القياس فبل مدخل لو ىنا وأدلتو ا١تذكورة من قبيل اإلٚتاع، ومرجعها كلها إليو، 
 ومدارىا عليو، وقطعية داللة اإلٚتاع، تنبٍت على أصليُت ال بد أف يكونا قطعيُت=

 أحد٫تا= أدلة حجية اإلٚتاع.
 ق إٔب حصولو.والثاين= هتيئ الطري

فأما أدلة حجيتو= فهي مذكورة مشهورة، وُب إفادهتا للقطع إشكاؿ، ألف الذي استدؿ بو 
ُب ذلك من الكتاب من قبيل الظواىر، اليت داللتها ظنية، والذي استدؿ بو من السنة، 

 أخبار أحادية والذي تكّلفو ابن اٟتاجب وغَته.
ٚتاع، أو ما يعود إليو، ىو من قبيل ظن واعتسفوا فيو من االستدالؿ على اإلٚتاع باإل

 السراب ماًء.
ولقد أتى ابن اٟتاجب مع كمالو، وجبللة حالو، ُب ىذا ا١تعٌت ٔتا ال يروج وال يلتفت إليو، 
وسلك فيو مسلكاً بعيداً عن ا١تنهج الّسوي، وٓب يزؿ منذ طالعنا كتابو ودارسناه، نستهجن 

لى عدـ صوابو، وكوننا ٓب نقف على ذلك ونتعجب من عدـ تنبيو شارحي كتابو، ع
 اعًتاضو ُب ذلك، وال تعرض أحد من احملققُت ١تنافستو، مع تداوؿ األيدي لكتابو.

واحتفاؿ أىل ا١تذاىب على اختبلفها حىت وفق اهلل سبحانو للوقوؼ على كبلـ لبعض 
ُب ىذا  احملققُت ا١تعتربين من ا١تتأخرين، يتضمن تزييف ما ذكره، وتضعيف ما زبره وسطره،

ا١تعٌت حىت كأنا أخذنا كبلمنا عنو، أو أخذ كبلمو عنا، فتأمل ما ذكرناه تأمل إنصاؼ، 
وأحط ٔتا أشرنا إليو من ٚتيع األطراؼ، وما زلنا ُب ىذه ا١تسألة نقدـ رجبلً ونؤخر أخرى، 

 و٪تعن النظر فيما ىو أؤب وأحرى.



ماهتا، و  أردنا نظمها ُب سلك األدلة القطعية، فإف نظرنا إٔب األدلة ا١تذكورة، وتأملنا مقدَّ
 والرباىُت اليقينية، وجدناىا كما أشرنا إليو ونبهنا عليو.

وإف حكمنا على تلك األدلة بأهنا ظنية، ورجعنا إٔب أف ىذه ا١تسائل اجتهادية، فكيف 
ىذا وعلى أي وجو يتقرر، مع كوف ىذه ا١تسألة كما قدمنا ذكره من معظمات ا١تسائل 

اعد األحكاـ الشرعية، وعليها يبٌت أمر اٞتهاد األعظم، الذي ىو سناـ الدينية، وقو 
 اإلسبلـ، وأفضل أنواع الرب.

ومعظم ما بعث لو النيب األمُت عليو وعلى آلو أفضل الصبلة، وأزكى التحيات، واشتغل 
، وإليها مرجع األمر با١تعروؼ، والنهي عن ا١تنكر، وٕتديد أمر -عليو السبلـ-خاًب النبيُت 

لشريعة النبوية ا١تطهرَّة، وصيانتها من كل خصلة رِْذلِة، وإنصاؼ ا١تظلـو من الظآب، والذب ا
.  عن ا١تناىي واحملاـر

ٍب أنو خطر بالباؿ ُب ىذا ا١تعٌت شيء ٦تا يظهر بو حاؿ اإلمامة و٤تلها وعظم قدرىا، 
مامة، وفخامة أمرىا، وحاصلو لذلك سبحانو جبل القلوب، وغرس فيها استعظاـ أمر اإل

 وشدة االحتفاؿ بذلك.

وذكر فيها أف ىذا َبَشٌر لو حاؿ مزيد على حاؿ أىل الرئاسة، وا١تملكة والسلطنة، وبعث 
الدواعي إٔب اإلتصاؿ بو، واإلقًتاب والتمسك منو، بسبب من األسباب، فكم إماـ راجح، 

اٟتفل  زح اٟتاؿ قليل ا١تاؿ، ذي لباس خشن، وطعاـ غليظ، ومنزؿ غَت واسع، وقلة من
واألعواف، ومكابدة ا١تشاؽ والرقاؽ، وُب زمنو وبالقرب منو سلطاف أو سبلطُت، كلُّ منهم 
ذو أهبة رائعة، و٦تلكة واسعة، وأمواؿ زكية، وقصور عالية، وجنود وافية،ولباس ورواء يروؽ 

الناظرين، وأطعمو شهية لذيذة للوافدين، وقناطَت مقنطرة، من الذىب والفضة، وغَت ذلك 
زىرة اٟتياة الدنيا و٤تاسنها الغض، اليت صارت القلوب إليها مقبلة، وهبا مولعة، و١تثلها من 

متمنية، ٍب ترى الناس إٔب ذلك اإلماـ الذي ذكرنا صفتو وحالو أميل، ولو أحب، وألمره 
أشد تعظيماً، وأبلغ ٕتليبلً وتكرٯتاً، و٬تد لو من ا١توقع ما ال يكاد الوصف ٭تيط بو دوف من 



ن ىو ذو سلطنة، وحالو ُب الدنيا مستحسنة، و٧تد كثَتاً من الناس لو علق باإلماـ، ذكر ٦ت
وشغف بو وغراـ، وداره عنو نائية، فبل يعرفو، وال يدري ما صفتو، وال يناؿ شيئاً من 

معروفو، وال يسمع شيئاً من كبلمو، وال يطلع لو على سبب ٦تا يقتضى احملبة ويغرسها، 
ف انتصابو لئلمامة ٪تا إٔب ٝتعو ومثل ىذا ال يتفق ألحد من ا١تلوؾ، سواء كونو إماماً وكو 

ولو أنو حيزت لو الدنيا ْتذافَتىا، وانتشرت ٦تلكتو ُب ٚتيع أقطارىا، وترى أعادي اإلماـ، 
وإف اشتدت عداوهتم لو، ونكايتهم إياه، أو نكايتو ٢تم، ال ٮتلوف عن استعظاـ قدره، وال 

من أمره، وال ٮتلوف عن شجن و٥تافة من عداوتو، وترقب  ٬تحدوف ما عظمو اهلل تعأب
 لسوء مغبتها، وترى

منهم من يواصلو سراً وظاىراً، ويرغب أف يكوف لو عبد، وٕتد من ينتصب لعداوة اإلماـ 
ومعاندتو، ال ٮتلو عن أىل أو ولد، أو ذي علقة هبم، ٮتالف ما ىو عليو، ولو ٤تبة ُب 

ة باطنو، واتصاؿ إليو بسبب، وٓب ٭تملو على ذلك كراىة جانب اإلماـ، وتعظيم لو ومواصل
من ىو ُب جانبو، وترى أعواف الظلمة وأعياف جندىم، ووجوه أركاف دولتهم، ال يقطعوف 

 أيديهم عن اإلماـ، وال ٮتلوف عن مواصلة كمالو.
وأعجب من ىذا ما يتفق من بعض ا١تلوؾ أىل النخوة والتكرب والًتفع من ا٠تضوع لئلماـ، 

عظامو غاية اإلعظاـ، والتذلل لو ولرسلو إليهم، و١تن لو بو أدىن علقة سبابو يستحيل وإ
منهم، أف يفعلوه ألعظم ملوؾ زماهنم، و٬تد ُب قلوب األخيار، والعلماء األحبار، والزىاد 

األبرار، من احملبة لئلماـ، والولع واإلشتغاؿ بأمره أمراً عظيماً، ٓب يقدىم إليو ىوى وال 
داع من دواعي الدنيا، وال غرض مع تنوير قلوهبم وتصفيتها عن أدراف الذنوب،  غرض، وال

وترى كثَتاً من أىل ا١تذاىب ا١تخالفُت ألىل ىذا ا١تذىب الشريف، ا١تتحاملُت عليو 
وا١تزورين عنو، ينسوف أو يتناسوف ذلك ُب حق اإلماـ غالباً، وأعياهنم وعلمائهم يعظموف 

 مونو غاية التكرًن.اإلماـ غاية التعظيم، ويكر 



ولو شرحنا ما وقفنا عليو ُب ىذه األنواع ُب حقنا، وعلمنا حقاً متيقناً، لطاؿ شرح ذلك، 
فهذه األمور اليت نبَّهنا عليها وأشرنا إليو، وغَتىا ٦تا تركنا ذكره، تدؿُّ داللة واضحة على أفَّ 

مكُت، و٤تل رفيع، وأهنا  اإلمامة ٢تا سرُّ عظيم، وشأف خطَت، وأهنا عند اهلل تعأب ٔتكاف
ليست ٔتنزلة ا١تسائل االجتهادية الظنية، اليت كل ٣تتهد فيها مصيب، وا١تقدـ فيها واحملجم 

 آخذ من اإلصابة بنصيب.
ووجو آخر وىو= أف ا١تتأمل ألمورىا، وحاؿ ا١تًتشح ٢تا، الناىض بأعبائها، مطلع على أنو 

١ترضية، وحراسة الدين اٟتنيف، والعلم العظيم ٭تصل باإلماـ من ا١تصاّب الدينية، وا١تطالب ا
الشريف، ونفع ا١تسلمُت، وقمع الظا١تُت، وجنود الدين، وإيغار صدور ا١تعتدين، ما ال يكاد 

ٗتطر سعتو وكثرتو بباؿ، ومن تأمل حاؿ األمة ومساعيهم، وما تشتمل عليو األوقات 
ذلك ما يشفي الصدور،  والساعات، من أعما٢تم وأقوا٢تم، وخطاهبم وكتاهبم، وجد من

ويدؿُّ على اٟتظ ا١توفور، وإف ذلك لو ٓب يكن لكاف سبباً ُب االختبلؿ، وتناقض األحواؿ، 
وا١تصاّب اليت يشتغل هبا اإلماـ، ويعتٍت هبا االعتناء التاـ، ويقطع فيها الليإب واألياـ، 

عبت كثَتاً من والشهور واألعواـ، لو أخذنا ُب ذكرىا ونشرىا وتفصيلها وٖتصيلها استو 
األوراؽ، ولطاؿ فيها ا١تشاؽ، وخرجنا عما ٨تن بصدده من اإل٬تاز، والتحفظ عن إرخاء 

 القلم واإلحًتاز، وال ينبئك مثل خبَت.
وباٞتملة فأئمة ا٢تدى حقاً ٦تا قيل )خلفاء اهلل ُب أرضو، وأمناه على خلقو، وحراس دينو، 

 وحفظة شريعتو، وملجأ بريتو(.

ناىي بو ضعف الشوكة، وقلة اٞتهد، وعدـ انبساط اليد إٔب أف يقف بأعلى ولو أف إماماً ت
جبل عاؿ، ال ٯتد وال يقبض، وال يرـب وال ينقض، مع كمالو ُب نفسو، وٚتعو لشرائط 
اإلمامة وكونو ٓب يؤَت ُب ذلك من سوء تدبَت، وال زىد ُب ا٠تَت وال تقصَت ُب السعي 

َت، يرجعوف إليو ُب ا١تهمات، ويصدروف عنو ُب  لكاف للمسلمُت فيو خَت كثَت، ونفع كب
 كثَت من التصرفات، ويكونوف األمور ا١تركبة على اإلمامة أىل استقرار وثبات.



قاؿ بعض الفضبلء من السادة، إلماـ زمانو وقد كثرت حركاتو واقتحامو ألخطار األسفار 
مُت ولو )و( قع ما معناه= ترجيح السكوف، وعدـ تعريض النفس للذىاب، أف يقاؿ للمسل

السكوف والوقوؼ رأس جبل عاؿ ليس بقليل، وىو أرجح من فوائد اإلحًتاؾ مع ٕتويز 
 ا٢تبلؾ.

ووجو آخر= وىو أنك ٕتد ألئمة ا٢تدى من التنويرات والكرامات، وإجابة الدعوات، 
واٟتاالت الدالة على عظم ا١تكانة عند اهلل تعأب ما يهدي إٔب شرؼ ىذه ا١تنزلة، وعلو 

الدرجة، وأفَّ ىذا ليس ٔتوكوؿ إٔب نظر الناظر، واجتهاد اجملتهد، وال ْتاؿ يستوي فيو ىذه 
احملتفل وا١تهمل، والناىض والرافض، واحملب والباغض، والناُب وا١تثبت، وا١تلتـز وا١تتلعب، 

وأف ىذه ا١تسألة ليست كمسألة ا١تضمضة واالستنشاؽ، وغسل الرجلُت ومسحهما، و٨تو 
 الظنية واإلجتهادية، اليت درجتها بالنظر إٔب غَتىا غَت عليو. ذلك من ا١تسائل

وغَت بعيد أف يستهجن كثَت ٦تن يقف على كبلمنا ىذا، جعلنا ىذه الوجوه طريقاً إٔب عظم 
شأف ىذه ا١تسألة و٥ترطة ٢تا عن حيز ا١تسائل القليلة ا٠تطر، ومنهجاً إٔب إٟتاقها با١تسائل 

اليت يصَت هبا من ٓب يصب جادة الصواب فيها ويسلكها  اٞتليلة القدر، العظيمة الشأف،
 من اآلٙتُت بل من الظا١تُت وسبب االستهجاف كوف ىذه ا١تشاؽ ٦تا ٓب يسبق إليو.

وال يطرؽ األٝتاع وكأنو قريب ا١تيبلد، والنفوس تنفر عما ال تألفو وتعتاده، وإال فمن 
 ليو من سواء السبيل وتعرؼ.أنصف وجانب التكرب ٔتا تعجرؼ، وتأمل ما ىداه الدليل إ

وجده كبلماً حسن ا١تعاين، قوي ا١تباين، وىذا شيء دعانا إليو ما تيقناه من عظم أمر 
 اإلمامة وحا٢تا و٤تلها، وارتفاع منزلتها ودرجتها، مع كوف أدلتها ليست بذلك.

 فقد ورد عليها أسئلة مشكلة من أراد اإلطبلع على ٖتقيقها، والوقوؼ على غاية ما قيل
فيها، فليطالع ا١تراسلة الدائرة فيها، بننا وبُت حي الفقيو األفضل ٚتاؿ الدين علي بن ٤تمد 

البكري رٛتو اهلل تعأب، فإنا وإياه أشبعنا فيها الفصل، وأتينا ٔتا لو على ما ذكره غَتنا ُب 
 ذلك فضل.



و، فإنو وكذلك شرح مقدمة الكبلـ من كتاب )البحر( ١تصنفو قدس اهلل تعأب وجهو وروح
 بسط ُب ذلك ووسع ا١تسالك، فجزاه اهلل تعأب خَتا.

تنبيو= تعرؼ ٦تا ذكرناه ونشرناه أف اإلماـ من مصاّب الدين العظيمة، وخَتاتو العميمة، وىو 
أمر ال ينبغي أف يعدؿ عنو وال أف يسًتاب فيو، وعليو نص الشيخ أبو علي، وقاضي 

نو من مصاّب الدنيا، واألمور ا١تتعلقة بو كلها القضاة، وعزا إٔب الشيخ أيب ىامشالقوؿ= بأ
دنيوية فحكمو ُب ذلك كحكمها، وكاف مثل ىذا الشيخ جدير بأف ال يصدر عنو مثل 

 ىذا القوؿ وال ٭تـو حولو، واهلل سبحانو أعلم.

 القوؿ ُب طريق ثبوت اإلماـ وما تنعقد بو إمامتو
الرجل ال يكوف إماماً ٔتجرد  قيل ي)اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة(= واإلٚتاع منعقد على أف

 صبلحيتو لئلمامة، وإ٪تا يكوف إماماً بأمر آخر غَت ذلك.
وقيل )اإلماـ ا١تهدي(= حكى اٟتاكم عن بعض الزيدية أنو بإجتماع ا٠تصاؿ يصَت إماماً، 

 قاؿ= الصحيح من مذىبهم أنو ال يصَت إماماً إال بإنضماـ أمر زائد. انتهى.
ا١تذىب ألحد من الزيدية، وإف صح فهو ظاىر السقوط ٠ترقو قاؿ ا١تهدي= وال أحفظ ىذا 

 اإلٚتاع السابق.
وقد اختلف ُب ذلك األمر، فمذىب اٞتمهور من الزيدية إٔب أف اإلمامة تنعقد ُب غَت من 

وقع النص عليو بالدعوة، وذىبت ا١تعتزلة واألشعرية، وا٠توارج، وا١ترجية، وأصحاب 
 والصاٟتية من الزيدية، إٔب أهنا تنعقد بالعقد واالختيار.اٟتديث، واألكثر من أىل القبلة، 

 وبو قاؿ بعض الزيدية، كا١تؤيد باهلل، ومن تابعو. -عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ا١تهدي 
أنو قاؿ= ال  -عليو السبلـ-= حكى عن اإلماـ ا١تؤيد باهلل -عليو السبلـ-وقاؿ اإلماـ ٭تِت 

 يو ا٠تصاؿ طريقاً إٔب ثبوت اإلمامة.ٯتتنع أف يكوف عقد ا٠تمسة ١تن اجتمعت ف
 -عليو السبلـ-روى كثَت من ا١تتأخرين أف القوؿ بثبوت اإلمامة بالعقد ٓب يقل بو ـ باهلل 

وإف قاؿ بو ُب غَتىا منهم القاضي عبد اهلل الدواري ُب تعاليقو. قاؿ= وإ٪تا ٓب ٬تز أف يكوف 



هما السبلـ، ألف إمامة ىؤالء ثبتت العقد واالختيار طريقاً إٔب إمامة علي، واٟتسنُت علي
 بالنص.

 قاؿ= ويبعد أف يكوف أحد من أصحابنا قاـ باإلمامة، وٓب يعقد لو.

قاؿ اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة= وظاىر كبلمو ىذا فيو داللة على أنو يذىب إٔب أف العقد طريق 
لف، بأف إٔب ثبوت اإلمامة، ١تن عقد لو، خبل أنو ٯتكن تصوير ا٠تبلؼ بيننا، وبُت من خا

يقاؿ= فلو قاـ من ىو صاّب لئلمامة، ودعى وٓب تعقد لو فهل تصح إمامتو، أو ال؟ فعلى 
 قولنا تصح، وعلى قو٢تم ال تصح.

قاؿ= وما قالو أصحابنا من اعتبار الدعوة ُب طريق اإلمامة قوي من جهة الشرع إلٚتاع 
-ة، وما ذكره ـ باهلل العًتة عليو وضعف دعوى اإلٚتاع على كوف االختيار طريقاً لئلمام

قوي من جهة النظر فإف عليو عمل الصحابة فيما فعلو عمر ورضوه وسكتوا  -عليو السبلـ
عليو، قاؿ= وال يقاؿ= إف ا١تؤيد باهلل ٥تالف لئلٚتاع ٔتخالفة القولُت ا١تتقدمُت فقائل يعترب 

 ار من غَت زيادة.بانعقاد اإلمامة الدعوة ال غَت، وقائل يعترب ُب انعقادىا العقد واإلختي
فإذا قاؿ ا١تؤيد= ال ٯتتنع فيمن عقد لو ا٠تمسة، وكاف جامعاً للخصاؿ ا١تعتربة ُب اإلمامة، 

أف يكوف العقد طريقاً إٔب إقامتو، كاف ىذا القوؿ قوالً ثالثاً ٥تالفاً اإلٚتاع، ألنا نقوؿ= ىذا 
 فاسد ألمرين=

لئلٚتاع، كما قررنا ُب الكتب  أما أواًل= فبلف إحداث القوؿ الثالث ال يكوف خرقاً 
 األصولية.

وأما ثانياً= فؤلف ٚتعو بُت العقد واالختيار والدعوة، يكوف قوة ال ٤تالة، وزيادة وثاقو، ُب 
عليو -طريق اإلمامة، فما كاف ىذا حالو، ال ٯتنع منو، فبل وجو للتشنيع على ا١تؤيد باهلل 

 فيما ذىب إليو. -السبلـ

، ُب حكاية مذىب ا١تؤيد باهلل -عليو السبلـ-ـ اإلماـ ٭تِت قلت= ويؤخذ من مفهـو كبل
، أنو يعترب العقد والدعوة معاً، وإف ٓب يلخص عبارتو، ويلوح من عبارتو -عليو السبلـ-



 ، واهلل أعلم.-عليو السبلـ-وكبلمو ىذا إف ذلك رأيو 
اهلل، كقوؿ  قيل ض)القاضي عبد اهلل الدواري(= وروي عن زيد بن علي، والناصر، وا١تؤيد

ا١تعتزلة، قاؿ= وٓب تصح لنا عنهم ىذه الرواية ُب اإلمامة، إال أف للمؤيد باهلل ُب )الزيادات(  
كبلماً ٭تتمل ذلك ُب اإلمامة، وىو متأوؿ، فأما الواليات غَت اإلمامة، فهو مصرَّح فيها 

 ٔتثل قوؿ ا١تعتزلة.
تة، ولكن ىذين ا١تذىبُت ٫تا ا١تعوؿ واعلم= أف ا١تذاىب ُب طريق انعقاد اإلمامة كثَتة متفاو 

عليو، وا١ترجوع للمحققُت إليو، وقد ذىب أكثر ا١تعتزلة، منهم= الشيخ أبو ىاشم، أف من 
 طرقها عهد اإلماـ األوؿ على من يقـو هبا بعده، إذا قَِبَل ذلك ا١تعهود إليو.

-ا١تهدي قيل )ا١تهدي(= وىو قوؿ أكثر األمة، وخالفهم أبو علي ُب ذلك. وحكى عنو 
أف اإلمامة تنعقد بذلك مع رضا أىل اٟتل والعقد، وقاؿ سليماف بن جرير=  -عليو السبلـ

إذا أراد اإلماـ أف ينص على غَته فلو ذلك، ال على جهة اإللزاـ، بل من قبيل ا١تشورة 
 عليهم، والتعريف ٢تم بصبلحيتو، بأف ٮتتاروه إف شاءوا.

تنعقد بالغلبة، وقوؿ من قاؿ= باإلرث، وقوؿ من وُب ا١تسألة مذاىب أخر، كقوؿ من قاؿ= 
 قاؿ بالنصر، ىذه ا١تذاىب جديرة بًتؾ ذكرىا، وعدـ سطرىا.

حجة أصحابنا على اعتبار الدعوة، إٚتاع العًتة، قيل )ا١تهدي( وإٚتاعهم على ذلك 
 واضح، ُب مصنفاهتم وسَتىم، ال ٯتكن إنكاره وال دفعو، واحتجوا بأف ا١تعلـو أنو ال بد من

طريق إٔب انعقادىا، واألمة مفًتقة ُب ذلك، فقائل بالدعوة، وقائل بالعقد واإلختيار، وقائل= 
 أو من اإلماـ. -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-بالنص من النيب 

وقائل بالغلبة، فإذا أبطلت األقواؿ الثبلثة غَت الدعوة، تعُت اٟتق ُب القوؿ هبا وإال خرج 
وف كلها ٥تطئة فيما اٟتق فيو مع واحد وذلك يتضمن اٟتق على أيدي األمة، وأف تك

= ))من ٝتع -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-إٚتاعهم على ا٠تطاء، واحتج أيضاً بقولو= 
واعيتنا أىل البيت ، فلم ٬تبها كبو اهلل على منخريو ُب النار((. والواعية الدعاء، وا١تراد بو 



 دعاء اإلماـ.
اع الواقع من الصحابة يـو السقفية، على الفزع إٔب واحتج أىل العقد واالختيار باإلٚت

العقد واالختيار واالعتبار لو، وحكمهم بصحة اإلمامة من وقع ُب ذلك ُب حقو دوف من 
ٓب يقع لو، فاقتضى ذلك أف اإلمامة ال تنعقد إال بو، واحتج القائلوف بالنص من اإلماـ، 

 بعمل الصحابة رضي اهلل عنهم.
عمر، فأٚتعوا على وجوب العمل بذلك، وٝتعوا وأطاعوا، فكاف  فإف أبا بكر عهد إٔب

ذلك إٚتاعاً على أنو طريق تنعقد بو اإلمامة كالعقد، وزاد من ٓب يعترب رضا أىل العقد 
واٟتل أف الناس كرىوا عهد أيب بكر إٔب عمر حىت قالوا= وليت علينا فظاً غليظاً، وٓب ٘تنع  

ما أبـر منو، فهذه زبدة ما احتج بو أىل ا١تذاىب  كراىتهم من ٘تاـ ذلك، وال انتقض هبا
 الثبلثة، وتوصلوا بو إٔب تصحيح ما ذىبوا إليو، وقد اعًتض دليل األصحاب=

أما األوؿ= فبأف قيل= وأي إٚتاع من العًتة وفيهم إمامية ٮتالفوف ُب ذلك ٍب أف العًتة كيف 
يل إٔب العلم هبم، فكيف يعلم إٚتاعهم، مع انتشار أعدادىم ُب أقطار األرض، وأي سب

بإٚتاعهم ذكره ض عبد اهلل الدواري ُب تعليقو، ومثل ىذا ا١تعٌت ُب إٚتاع العًتة، ذكره 
السيد ٤تمد بن إبراىيم ُب كتابو )العواصم(، وبسط القوؿ فيو، وذكر من علماء العًتة 

 وأعياهنم خلقاً كثَتاً ُب ا١تغرب، ال يطلع على مذاىبهم وال أقوا٢تم.
لثاين= فبأف قيل إ٪تا تثبت بذلك صحة ما يقولونو، لو كانت ا١تذاىب ا١تذكورة وأما ا

حاضرة، ال ٯتكن القوؿ بغَتىا، فحينئذ إذا بطلت إال واحداً منها تعُت اٟتق فيو، وأما 
حيث غَتىا من األقواؿ ٦تكن وال حصر فيها، ١تا ٯتكن أف يذىب إليو الذاىب فبل، بل 

 يو، وبطبلف مذىبكم وكوف اٟتق ُب غَت ذلك كلو.٬توز بطبلف غَت ما ذىبتم إل
وأما االحتجاج با٠ترب= فهو أحادي، وال داللة فيو على أف الدعوة ىي طريق ثبوت 

 اإلمامة، إ٪تا يدؿ على وجوب طاعة الداعي.
وأجيب عما احتج بو أىل العقد واإلختيار بأف قيل= إف أردًب أهنم أٚتعوا على ذلك 



 انعقادىا، فدواؿ على ذلك فبل سبيل لكم إٔب تصحيحو. معتقدين أنو الطريق إٔب
وإف أردًب أهنم أٚتعوا على ذلك، معتقدين بأنو الطريق إٔب انعقادىا على ٣ترد فعلو، فبل 

فرع لكم ُب ذلك،و٨تن ال نسلم حسن اإلختيار، حينئٍذ وال عدـ التناكر فيو، ألف اإلمامة 
 ُب ذلك اٟتاؿ ثابتة النص.

ائلُت بنص اإلماـ= بأنو ال دليل على أف اإلماـ األوؿ إليو ذلك، فإنو وأجيب عن حجة الق
عليو -حكم شرعي، ال يثبت إال بدليل شرعي، و)ال(إٚتاع ا١تدعي غَت صحيح، فإف علياً 

 أنكره، وٓب يرضو ىو وأتباعو، فكيف ينعقد اإلٚتاع من دوهنم. -السبلـ
اىب الثبلثة، ا١تذكورة عن القطع قلت= وال ٮتفى على ا١تتأمل أف ٚتيع أدلة أىل ا١تذ

ٔتراحل، وأهنا إذا ٤ُتِّصت وتأملت حق التأمل، ٓب تنتو بنا إٔب يقُت، وال أفادت القطع ا٠تإب 
 عن التجويز والتخمُت.

وأؤب ما يقاؿ= إنو ال بد من اٞتمع بُت األمرين، العقد واإلختيار، والدعاء إٔب اهلل تعأب، 
ر النفس لو، وأف أحد٫تا ال يكفي ُب ثبوت اإلمامة على واإلنتصاب ٢تذا األمر، وإشها

 سبيل القطع.
وأما العقد فإذا فرضت حصولو وأف ٚتاعة من أىل اٟتل والعقد اختاروا واحداً صاٟتاً 

لئلمامة، فعقدوىا لو، ونصبوه واختاروه، ٍب أغلق باب داره على نفسو، وٜتل وٓب ينهض، 
اإلمامة ُب شيئ، وأي نفع لذلك ُب أمر اإلمامة،  وال شهر سيفو، ويدع إٔب ربو، فليس من

وتكاليفها العامة، وما أحسن ما أثر عن موسى بن جعفر حيث قاؿ= "ليس منا أىل 
 (.>ص)…….البيت إماماً مفًتض الطاعة وىو جالس ُب بيتو، والناس 

اهلل  وعن اإلماـ اٟتسُت بن علي الفخي، أنو قاؿ= )من كاف منا أىل البيت داعياً إٔب كتاب
تعأب، وإٔب جهاد أئمة اٞتور، فهو من حسنات زيد بن علي، فتح واهلل لنا زيد بن علي 

 [.79اٞتنة، وقاؿ= }اْدُخُلوَىا ِبَسبلَـٍ آِمِنَُت {]اٟتجر= 



وعن اإلماـ اٞتليل زيد بن علي، أنو قاؿ= )أيكوف إماماً اٞتالس ُب بيتو، ا١تسبل عليو 
 سًته(.

٢تا، ال عن مواطأة ألحد من أىل اٟتل والعقد، وال رضي وأما الدعوة فإذ فرضت حصو 
واحد منهم، فغَت بعيد ثبوت اإلمامة واستقرارىا، وال ٗتلو األمة عن التعلق بو، وا١تشاركة 

 فيو، واإلحتجاج إليهم فيو.
فإف أجابوا وبايعوا ورضوا بو، استقرت إمامتو، وصحت دعوتو، ولو ٓب يقع ذلك منهم فبل 

 استقرار ٢تا. صحة لدعوتو وال
ويؤكد ذلك ما جرت عادة األمة واألئمة، من التشاور ُب ىذا األمر، والتواطؤ عليو، وسبق 

الدعوة بالعقد واالختيار ال ٧تد إماماً قاـ غالباً إال على ىذه الكيفية ا١ترضية، وال يستحسن 
 اإلماـ أف يبُت لؤلمة أمرىم ىذا، ويشتغل بالنظر فيو.

، وال يفعل ىذا من لو و٬تانب ما أمر اهلل ب و من ا١تشاورة وندب إليو هبا على سبيل العمـو
تثبت ُب األمور،ومثل ىذا التكليف العسَت، ال ينبغي أف يتسارع إليو إال عن مشاورة 

ومفاوضة ألىل اٟتل والعقد، ومن لو ُب صبلح األمة واألمور ا١تهمة جد وجهد. وال ٮتلو 
 األمر عن أحد وجهُت=

ى ظنو رغبتهم ُب ذلك إليو، وأشد حاجتهم إياه، ففي ذلك تقوية ألمره، إما أف يغلب عل
 وشّد ألزره.

م لو كارىوف  ومن سوء التدبَت أف ٭تجب ذلك عنهم واٟتاؿ ىذه، فأف غلب على ظنِّو أهنَّ
وعنو نافروف، وأهنم لذلك ال ٭ُتبوف وفيو ال يرغبوف، فليس مثلو من يقدـ على أف يـؤ الناس 

وال صبلح ُب ذلك، وإذا كانت إمامة الصبلة ٖتـر على من عرؼ كراىة مع كراىتهم لو 
ا١تؤمنُت إياه، مع سهولة ا١تؤنة ُب ذلك، فباألؤب واألحرى أمر اإلمامة الكربى، واهلل 

 سبحانو أعلم.



فائدة= إذا جعل الطريق إٔب ثبوت إجابة اإلماـ العقد واإلختيار، فبل إشكاؿ أف ثبوت 
 قد ال قبلو وال بعده، منفصبلً عنو.إمامتو يكوف عقيب الع

وإذا جعل الطريق إٔب ذلك الدعوة، قيل )ا١تهدي(= فبل يصح، أف يقاؿ= إف ثبوت اإلمامة 
يتأخر عن الدعوة، ألنو يؤدي إٔب أف يدعو إٔب من ٓب تثبت وجوب طاعتو وال تتقدـ إذا ٓب 

 وال تتأخر.يكن قد انعقدت قبل الدعوة، فيجب أف يقارف هبا الدعوة ال تتقدـ 
قُػْلُت= وُب ىذا نظر، وكيف يُػَقاَرف ا١تتطرؽ إليو والطريق ويوصل إليو ُب حاؿ سلوكها 
للتوصل إليو، والصحيح أف دعوتو طريق إٔب ثبوت اإلمامة، وأف ثبوهتا عقيب حصوؿ 
الدعوة، وأف ذلك ال ٯتنع من تقدًن الدعوة، بل يقاؿ= من كملت فيو شروط اإلمامة، 

، فلو أف يدعو ويثبت حقو عند إتيانو هبا وال إشكاؿ ُب ذلك، ويلحق واستجمع خصا٢تا
 ٔتا ذكر بياف معٌت الدعوة وبياف ماىيتها، وبياف صفة العقد واإلختيار وكيفيتو.

أما الدعوة، فقيل )ا١تهدي(= ىي أف يظهر الرجل من نفسو االنتصاب ١تقاتلة الظا١تُت، 
ويدعو إٔب ذلك، وقيل= التهيؤ للقياـ بأمور األمة وإقامة اٟتدود والنظر ُب ا١تصاّب العامة 

واإلمامة، والعـز على ٖتمل مشاؽ ذلك، وا١تباينة للكفرة والفسقة، مع كونو ُب موضع ال 
يكوف ٢تم فيو سلطاف عليو وال يد، ْتيث ٯتكن استحضاره إليهم، ال أف ا١تراد أف يكوف ال 

نو مناالً مع ذلك، فهذا ال ٯتنع صحة يأمن أف يوجهوا إليو العساكر، و٬توز أف ينالوا م
 الدعوة.

قاؿ= وال يشًتط ُب صحة الدعوة بألفاظ الدعاء، كأف يقوؿ= أدعوكم إٔب كذا فأجيبوين، 
 وأطيعوا أمري، بل يكفي أف يظهر أنو قد عـز على القياـ بأمر اإلمامة.

تو، ٥ترباً بتأىلو قُػْلُت= ا١تناسب ١تعٌت الدعوة أف يدعو اإلماـ إٔب طاعتو وإعانتو ومظاىر 
لتكاليف اإلمامة، وانتصابو ٢تا، وما عدا ما ذكر فزوائد ترجع إٔب شروط صحتها، وما ال 

 بد لصاحبها منو، واهلل أعلم.
وأما العقد واالختيار فصفتو= أف يقوؿ العاقدوف لئلماـ= نصبناؾ لنا إماما، أو رضيناؾ أو 



هلل الدواري(= ويقبل ما وجهوا إليو من اخًتناؾ، وعقدنا لك اإلمامة، قيل )القاضي عبد ا
 ذلك.

قُػْلُت= أما اإلتياف بلفظ القبوؿ فبل يشًتط، وإ٪تا القصد أف يقبل ثقتهم إياه، بقوؿ أو فعل، 
 أو شروع ٦تا يفهم بو عدـ الرد، وال يعترب منهم زيادة على ما ذكر.

ل منهم بنصبو قاؿ اٟتاكم= وصفقة اليد ليست شرط ُب العقد، وإ٪تا الشرط أف ينطق ك
إماماً، أو ينصبو واحد منهم، ويرضاه الباقوف، وإف ٓب يصدر منهم كبلـ، واختلف ُب عدد 

 الناصبُت.
فالذي ذىب إليو أبو علي، وأبو ىاشم، وقاضي القضاة، واٞتمهور من معتربي العقد 

 واإلختيار، أنو ال بد أف يكونوا ٜتسة اعتباراً بالعقد أليب بكر.
عمر، وأبو عبيدة، وعبد الرٛتن بن عوؼ، وأسيد بن حضَت، وبشَت بن فإف العاقدين لو 

سعد. وُب فائق ابن ا١تبلٛتي ا٠تمسة= عمر، وأبو عبيدة، وبشَت بن سعد، وأسيد بن 
 حضَت، وسآب مؤب أيب حذيفة.

وقيل= ال بد أف يكونوا ستة، كعدِّ أىل الشورى، الذين جعل عمر األمر شورى بينهم، وىو 
 صد عمر أف يعقد ٜتسة منهم للسادس إذ ال يتهيأ غَت ذلك.ضعيف، ألف ق

 ولذلك أحتج بو العتبار ا٠تمسة، وقيل= أربعة عدد شهود الزنا.

وقاؿ أبو القاسم البلخي ُب آخرين ثبلثة= أف عمر قاؿ ُب أىل الشورى= فإف افًتقوا ُب 
 الرأي نصفُت، فالثبلثة الذين فيهم عبد الرٛتن بن عوؼ.

ن جرير وآخروف معو= يكفي اثناف قياساً على الشهادة، وعن بعضهم= وقاؿ سليماف ب
يكفي واحد، وعزا ىذا إٔب الشيخ أيب اٟتسُت، وابن ا١تبلٛتي، ورووا أنو عن الشيخ أيب 

 علي.
وُب )شرح مقدمة البحر(، عن الشيخ أيب القاسم= أنو يكفي بيعة واحد لئلماـ، وإف ٓب 

تعيُت ا٠تمسة فذلك كاؼ اتفاقاً بينهم، وذكر أف أبا يرض غَته، فأما مع رضا أربعة عند 



القاسم احتج بأف بشَتاً بايع أبا بكر قبل استقرار رضا اٞتماعة، فرأوا أف أمره قد ثبت 
ببيعتو فبايعوه، وأف العباس قاؿ لعلي كـر اهلل وجهو ُب اٞتنة= أمدد يدؾ أبايعك قبل أف 

 يراضَي غَته ُب ذلك.
الرٛتن بايع عثماف، قبل مراضاة بقية أىل الشورى، وقد رد ما  وٓب ينكر عليو، وأف عبد

ذكره بأف أبا عبيدة، وبشَتاً، بايعا أبا بكر بعد مراضاة بقية ا٠تمسة، وأف ابن عوؼ ما بايع 
 عثماف إال بعد مراضاة بقية أىل الشورى.

 يد. وقد سبق أنو يكفي قوؿ العاقدين= نصبناؾ أو رضيناؾ، وإف ٓب تقع بيعة وال صفقة
= ظاىر أخبار السقيفة، تقضي بأف النصب ال يكوف -عليو السبلـ-وقاؿ اإلماـ ا١تهدي 

إال بالبيعة، والبيعة إعطاء العهد على أقرب األمور، واستظهر عليو بقوؿ أيب بكر= بايعوا 
 أحد ىذين الرجلُت، وٓب يقل انصبوا.

مدد يدؾ أبايعك، وباآليات وبقوؿ العباس رضى اهلل عنو لعلي كـر اهلل وجهو ُب اٞتنة= ا
[ }ِإَذا َجاَءَؾ 43ا١تذكور فيها البيعة كقولو تعأب= }ِإفَّ الَِّذيَن يُػَباِيُعوَنَك {]الفتح= 

 -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-[ ؤتبايعة الرسوؿ 45اْلُمْؤِمَناُت يُػَبايِْعَنَك {]ا١تمتحنة= 
رضواف فأخذ من ذلك أف العقد )بشمالو( إصفاقاً هبا على ٯتينو، عن عثماف ُب بيعة ال

 بالبيعة بصفق اليد على اليد، ووضعها فيها.
 قاؿ= وىذا يقتضي أهنا ال تنعقد ٔتجرد قوؿ العاقد= نصبتك، و٨توه.

قُػْلُت= وىذه مآخذ ليست بالقوية، والذي فعل يـو السقيفة إ٪تا ىي صورة فعل ٓب يدؿ 
ا١تبايعة ُب قصة بيعة النساء وبيعة  دليل على اعتبارىا، وتوقف عقد اإلمامة عليها، وذكر

 اٟتديبية للداللة فيها على أف مثل ذلك يعترب ُب انعقاد اإلمامة.
ُب كيفية البيعة، أهنا إ٪تا كانت ٣ترد ١تس الكف،  -عليو السبلـ–تنبيو= حكى اإلماـ ٭تِت 

اليد. بعد ا١تواطأة على ما تعاقد عليو ا١تتبايعاف، من دوف لفظ يقع عند وضع اليد على 
 انتهى.



والظاىر أنو ال بد ُب البيعة من النطق، وأهنا من قبيل القسم والعهد، وبذلك جرت العادة، 
، وال يقع بو انعقاد ا١تبايعة، وتأكيد أمرىا.  وليس لوضع اليد حكم يلـز

. واهلل سبحانو وتعأب أعلم.  وإ٪تا ينضم إٔب العهد تصويراً للًتابط والتبلـز
العاقدين لئلمامة وغَتىا كوهنم من أىل االجتهاد، وإ٪تا يعترب منهم تنبيو= ال يعترب ُب 

العدالة، وكوهنم غَت ٥تلُت ٔتا يلـز علمو من أصوؿ الدين وغَته، وعلمهم باألوصاؼ 
 ا١تعتربة ُب ا١تنصوب وصبلحيتو لذلك.

قاؿ القاضي= ذكر معٌت ذلك ُب )احمليط(، ودليلو أمر العاقدين أليب بكر، وأىل الشورى 
 فإهنم ٓب يكونوا كلهم أىل اجتهاد، وكانوا على الصفة اليت ذكرنا.

 تنبيو آخر= وىل يشًتط إٚتاع العاقدين عند العقد والرضى بو أؤب.
قاؿ بعض القائلُت بو= ال بد من إٚتاعهم، ألف العقد الذي احتج بو، ووقع ُب زمن 

. وقاؿ بعضهم= ال ، كاف كذلك، وذكر ذلك القاضي أبو مضر-رضي اهلل عنهم-الصحابة
يشًتط ذلك، ويصح مع كوف كل واحد منهم عقد لو وحده أو رضي بو، ولو كاف غائباً 

 بأف يأٌب بذلك كتابو أو رسولو.
تنبيو آخر= لو وكل عدد العقد ا١تعتربوف غَتىم أف يعقدوا لو، وينصبو أو واحد منهم، ىل 

 يصح ذلك ويكفي أو ال؟
يصح أف يوكلوا غَتىم، وقاؿ ٤تمود ا١تبلٛتي= صفة عقد قيل= ال بد أف يتولوا العقد، وال 

 ا٠تمسة أف يوكلوا واحداً منهم ليعقد أو يرضوا بعقده، ال أف يعقدوا ٚتيعاً.
وقاؿ ُب )احمليط(= ا١تعترب ُب ذلك رضا الناصبُت، كاف بعقدىم ٚتيعاً أو عقد أحدىم 

ال اعتبار بالضرب باليد وضرب وَرِضَي الباقوف، قاؿ= وال ٭تتاج ُب ذلك إٔب إ٬تاب وقبوؿ و 
 الكف على الكف.

تنبيو آخر= ىل ١تن عقدت لو اإلمامة أف يعزؿ نفسو، ويعتزؿ عما وٕب فيو ُب وجو الناصبُت 
أو ُب وجو عدد غَتىم، كعددىم ٦تن يصلح للعقد، كما أف ىذا اٟتكم ثابت لكل 



 منصوب ُب غَت اإلمامة؟
لك، و٭تتمل خبلفو مهما كاف واجداً لؤلعواف قيل )القاضي عبد اهلل الدواري(= ٭تتمل ذ

 على تنفيذ األحكاـ اإلمامية أو شيء منها، وىو الظاىر من كبلـ أئمتنا عليهم السبلـ.

وأما الناصبوف فهل ٢تم أف يعزلوا من نصبوه أو ال؟ أما ُب غَت اإلماـ فقيل= تصح، وقيل= 
 ال.

لو الوالية عليهم، واٟتكم فيهم ٔتا  وأما اإلماـ فبل يصح ذلك فيو، ألنو بالنصب قد صارت
 راءه، ال أف اٟتكم ٢تم عليو، وىذا كلو مع استقامة حاؿ ا١تنصوب.

قيل= فأما مع اختبلؼ حاؿ ا١تنصوب إماماً أو قاضياً، ْتيث لو اطُِلَع عليو قبل العقد ٓب 
 يعقدوا لو فلهم أف يعزلوه بل ال يبعد انعزالو من غَت عزؿ. واهلل أعلم.

 شروط اإلماـ والصفة اليت ٬تب أف يكوف عليها القوؿ ُب
أعلم أف اإلماـ ال بد أف يكوف متميزاً على سائر الناس ألنو بعد انعقاد اإلمامة يكوف 

أفضل الناس، وإ٪تا النظر فيمن نص عليو أمَت ا١تؤمنُت واٟتسنُت عليهم السبلـ، ىل يعترب 
 الشروط فيهم أوال.

إمامتهم ١تا ثبتت بالنص ال ٖتتاج إٔب شروط، قاؿ= فلو  ذكر القاضي عبد اهلل الدواري= إف
قدَّرنا أنو ٓب يكن فيهم كل الشروط أو بعضها ٓب يقدح ذلك ُب إمامتهم، وإف كاف معلـو 

 أهنا فيهم أكمل.
قلت= ىذا وىم ألنو ما ثبت اشًتاطو ُب حق اإلماـ، وكانت اإلمامة تتوقف عليو فبل بد 

طو ُب حق إماـ، ونقوؿ ال ٬توز أف ينص إال على من ىو  منو وال سبيل إٔب بطبلف اشًتا
 كامل.

، دؿَّ على كماؿ الشرائط، فبل تفتقر إٔب البحث عنها، إذ ال ٬توز أف ينص  فإذا وقع النصَّ
 اٟتكيم )على( من ىي ٥تتلة فيو.

 .-صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وليس النص على اإلمامة بأبلغ من إظهار ا١تعجز على النيب 



١تعلـو أنو ال ٬توز أف يقع الوحي، ويظهر ا١تعجز، إال على من ٚتع الشرائط اليت ال ومن ا
بد أف يكوف اإلماـ عليها، فإف فرض أف النص وقع على من ىو خاؿ من بعض ما ذكر 

 اشًتاطو، دؿ على أنو غَت شرط، وأف شروط اإلمامة ال تتوقف عليو.
 سابية.واعلم أف شرائط اإلماـ تنقسم إٔب= خلقية، واكت

 شروط اإلماـ ا٠تلقية -أ 
فأما ا٠تلقية= فأف يكوف ذكراً، حراً، بالغاً، عاقبًل، ذا منصب ٥تصوص فاألربعة األوؿ متفق 

= ال يقدح ُب اإلٚتاع -عليو السبلـ-عليها، و٣تمع على اشًتاطها، قاؿ اإلماـ ا١تهدي 
 على ذلك خبلؼ العباسية.

استحقاؽ الطفل وا١ترأة ٢تا، فإنو قوؿ حادث ال  وقو٢تم= بأف طريقها اإلرث، وأنو يستلـز
إلتفات إليو، وال تعويل عليو، وألف ا١تقصود باإلماـ يتوقف على ذلك، ألنو )إف( ٓب يكن 

على ىذه األحواؿ، ٓب يتمكن من التصرفات ا١تقصودة منو، وال يكمل فيها، وألف ا١ترأة 
تسافر إال ٔتحـر مرضي،وال  فرض عليها االحتجاب، وعدـ ا٠تروج من اٞتلباب، وأف ال

تتمكن من مباشرة الناس و٥تالطتهم على الوجو السوي، وصوهتا قد ٭تـر استماعو، 
 ومناجاهتا و٥تالطتها قد يفضي إٔب أمور ٤تظورة.

ولقد بلغ أف امرأة كانت ٢تا هنضة وفراسة وعلو ٫تة، وكانت تقهر األعادي، وتأسر الرجاؿ، 
وأحرزتو ُب دارىا، وكاف يرقد معها ُب منز٢تا، فكاف من فأسرت مرة أسَتاً وشدت وثاقو، 

بعد مدة أف ظهر ٛتلها، وعلقت منو، فسئلت؟ فقالت= السبب قرب الوساد، وطوؿ 
السواد، فهل مثل ىذا اٞتنس يصلح للنظر ُب حاؿ األمة عموماً، وٕتهيز اٞتهاد والغزوات، 

 وتسهيل اٟتجاب، والنزوؿ ألىل اٟتاجات، و٨تو ذلك.
 الطفل وا١تملوؾ واجملنوف، فليس إليهم توٕب أمر نفوسهم فضبلً عن أمر غَتىم.وأما 

وأما ا١تنصب فمذىب أكثر األمة اعتباره، وذىبت ا٠توارج إٔب صحة اإلمامة ُب ٚتيع الناس 
 ما خبل ا١تماليك، وروي مثل ىذا عن النظاـ، ورواه اٞتاحظ، عن كثَت من ا١تعتزلة.



منهم= سعد بن عبادة وغَته، من األنصار، ولعمر بن وقاؿ بو طائفة من الصحابة، 
ا٠تطاب كبلـ يقضي بأف ىذا رأيو، وىو قولو= لو كاف سآب مؤب حذيفة حيا ما خاٞتتٍت 

 فيو الشكوؾ، وبو قاؿ نشواف بن سعيد، وزعم أنو أعدؿ األقواؿ، وبالغ ضرار وغبل.
ىم، ألف إزاحتو عنها فذىب إٔب أف كوف اإلماـ من األعاجم أؤب من أف يكوف من غَت 

 أيسر إذا دعت حاجة إٔب ذلك.
والقائلوف باعتباره اختلفوا، فقالت ا١تعتزلة، والصاٟتية ف الزيدية، فيما رواه عن الصاٟتية ابن 

١تبلٛتي، والفقيو ٛتيد وغَت٫تا. وىو قوؿ طوائف أىل اٞترب واألرجاء= ٬تب أف يكوف 
 قرشياً.

)احمليط(= إذا ٓب يكن ُب قريش من يصلح لئلمامة وقاؿ الشيخ أبو علي وىو مذكور ُب 
 صحت ُب غَتىم.

وقاؿ ٚتهور الزيدية واإلمامية= ٬تب أف يكوف فاطمي األب، أو األـ واألب، قيل )اإلماـ 
٭تِت بن ٛتزة(= عن قـو )من( زيدية خراساف= ٬توز أف يكوف اإلماـ عباسي األب، فاطمي 

 األـ.
 اع من أئمة العًتة والزيدية على خبلفو.قاؿ= وىذا قوؿ ٤تدث، قد وقع اإلٚت

والذي استدؿ بو على اعتبار ا١تنصب على سبيل اٞتملة، إٚتاع الصحابة على اعتباره بعد 
منازعة األنصار لقريش، وطلبهم أف يكوف فيهم ١تا ىم عليو من السالفة اٟتسنة، فلما 

قبلوا ذلك واستسلموا لو  احتج أبو بكر عليهم بالقرابة من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو
صلى اهلل عليو وآلو -وبايعوه وانقطع ا٠تبلؼ، واستدؿ بثبلثة أحاديث عن رسوؿ اهلل 

 =-وسلم
= ))قدموا قريشاً وال تقدموىم ، األئمة -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-اٟتديث األوؿ= قولو 

.  من قريش(( فلو ثبت إماـ من غَتىم ٓب يصح العمـو



= ))الوالة من قريش ، ما أطاعوا اهلل -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- اٟتديث الثاين= قولو
 واستقاموا ألمره((.

صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))قدموا قريشاً وال تؤخروىم (( فلو أقيم -اٟتديث الثالث= قولو 
إماـ من غَتىم، لكاف فيو ارتكاب ما هنى عنو من تأخَتىم، واإلخبلؿ ٔتا أمر بو من 

ج غَت ا١تعتربين لو بأنو يعلم ضرورة )إمكاف( قياـ إماـ )غَت( قرشي، وٚتعو تقدٯتهم، واحت
 للشرائط، وإمكاف قيامو ٔتا ينصب اإلماـ ألجلو وال دليل على اعتباره.

وأما اإلٚتاع فغَت مسلم فإف األنصار ٓب تنقطع منازعتهم ُب ذلك، وال أذعنوا فيو وال 
ه، وٓب يقتض بطبلف أمره بعد أف بايعو كثَت من اعًتفوا با٠تطأ، وبايع بعضهم سعد بن عباد

األنصار إال حسد ابن عمو بشَت لو ومسارعتو إٔب بيعة أيب بكر، فكاف أوؿ من بايعو 
فاتبعتو األنصار، وازدٛتوا على بيعة أيب ]بكر[ورفض ا١تبايعوف منهم سعد بيعتو وكاف سعد 

 حينئذ مريضاً، فقيل= ال تطؤا سعداً وال تقتلوا سعداً.
فقاؿ عمر= اقتلوا سعداً قتلو اهلل، فقاـ قيس بن سعد بن عباده، فلـز بلحية عمر وقاؿ= لو 

 نذرت منو شعرة ألخذت ما فيو عيناؾ.
وقاؿ سعد لعمر= واهلل لوال ا١ترض، لتسمعن لسعد زئَتاً كزئَت األسد، ٮترجك منها إٔب 

عمر، وخرج إٔب الشاـ أصحابك إٔب حيث كنتم أذلة صاغرين، وما بايع سعد أبا بكر وال 
مغاضباً لقومو حُت خذلوه فمات فيو ُب خبلفة عمر، ولؤلنصار أشعار تدؿ على عدـ 

 الرضا والتأسف ٠تذالف سعد، وتقضي بعدـ انقطاع نزاعهم، قالوا=

صلى -وأما األحاديث الثبلثة فهي أحادية غَت متواترة ومعارضة ٔتا يقضي ٓتبلفها، كقولو 
 ))أطيعوا السلطاف ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع((. =-اهلل عليو وآلو وسلم

= وىذه االعًتاضات -عليو السبلـ-وقوؿ عمر ُب سآب وقد تقدـ ذكره، قاؿ ا١تهدي 
فادحة بغَت تردد سيما إذا ٓب يكن ا٠ترب األوؿ متواتراً، قاؿ= وإف حكمنا بتواتره فليس 

 مل األولوية.داللتو قطعية إذ ال تصريح فيو بتحرٯتها ُب غَتىم و٭تت



قلت= وأما ا٠ترباف األخراف فداللتهما أضعف، و٫تا دوف األوؿ ُب االشتهار، قيل )القاضي 
عبد اهلل الدواري(= وقد ذكر بعض أئمة اٟتديث، أف ا٠ترب األوؿ موضوع ال أصل لو، 

وروى بعض من كاف ُب السقيفة= إف ىذا ا٠ترب ٓب يذكره أبو بكر وال احتج بو، ولو كاف 
 ما قاؿ عمر ُب سآب ما قاؿ، واحتج أصحابنا بإإلٚتاعُت= صحيحاً 

 أحد٫تا= إٚتاع العًتة على ذلك وإٚتاعهم حجة.
والثاين= إٚتاع األمة على أهنا جائزة وال إٚتاع ُب حق غَتىم، وىو حكم شرعي، ال يثبت 

ُب  إال بدليل، وال دليل على ثبوت أىلية اإلمامة لكل الناس وال ٞتملة قريش إذ ال قرآف
 ذلك وال سنة متواترة وال صر٭تة ا١تعٌت ٔتا تقرر وال إٚتاع.

وأما الفاطميوف فاإلٚتاع )منعقد( ُب حقهم، فإف القائلُت بأهنا ُب ٚتلة الناس أو ُب ٚتلة 
 قريش قائلوف بذلك ُب حقهم. وىذا االستدالؿ كما ترى.

، كما سبقت اإلشارة أما أواًل= فؤلف ٖتقق اإلٚتاع ُب حق األمة، وُب حق العًتة مشكل
 إليو فبل إٚتاع.

 وأما ثانياً= فؤلف خبلؼ اإلمامية كافة تستمر ُب ذلك ومنهم طائفة من العًتة فبل إٚتاع.

ذكر عن األمة ال يعد إٚتاعاُ على ىذا ا١تذىب الشريف، ألف حاصلو …… ثالثاً= فؤلف
 جوازىا فيهم وعدـ جوازىا ُب غَتىم.

ى الطرؼ األوؿ فقط، وقد ٠تصنا ىذا ا١تعٌت ُب كتابنا فلو صح اإلٚتاع ٓب يكن إال عل
)ا١تعراج(، وأشرنا فيو إٔب تقوًن اإلعوجاج، وٓب نقف ألصحابنا ُب ىذا ا١تعٌت على ما يشفي 

 -عليو السبلـ-األواـ، ويذىب األوىاـ، ويقطع اللجاج، ولقد عجبنا من كبلـ اإلماـ ٭تِت 
 أئمة العًتة، وا١تعتزلة، واألشعرية على ُب ىذه ا١تسألة واحتجاجو بأنو ال خبلؼ بُت

 صبلحيتهم لئلمامة.
قاؿ= ))األئمة من قريش ((  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-قاؿ= وال يقاؿ )أ(ليس الرسوؿ 

وُب ظاىر ىذا اٟتديث داللة على كوف اإلمامة جائزة ُب ٚتيع بطوف قريش، فبل ٬توز 



ر اٟتديث ما يدفع ىذه ا١تقالة، فإنو قاؿ العدوؿ عنو، ألنا نقوؿ= ىذا فاسد، فإف ُب ظاى
 األئمة ومن ىنا للتبعيض.

عليو -وال شك أف الفاطمية بعض قريش، فلهذا قصرناىا ُب حقهم، ىذا ٚتيع ما أورد 
ُب كتابو )االنتصار(، على سعة بسطو فيو، وما أجلَّ ىذا اإلماـ عن تفصيل ما  -السبلـ

ف، ومن تأمل ذلك من أىل التمييز ٓب يعرؼ يرد على كبلمو ىذا )من( التضعيف والتزيي
 )ب( عنو، واهلل تعأب أعلم.

ُب )الغايات(، بطريقة عقلية ٖتريرىا= إف اإلمامة  -عليو السبلـ-واحتج اإلماـ ا١تهدي 
رئاسة عامة يكمل ا١تقصود هبا، لكماؿ انقياد الناس لصاحبها وينقص بنقصانو، وال شك 

أشرؼ مناصبهم أقرب ُب العادة من انقيادىم لغَت أف انقياد الناس للرئيس الذي من 
األشرؼ، وال نزاع ُب أف أوالد البطُت أشرؼ مناصب العرب، وذلك يوجب على ا١تكلفُت 
اعتبار ا١تنصب ُب اإلمامة وتكلم على أصوؿ ىذه )ا١تسألة(، الداللة ومقدماهتا، )وتسقط( 

لبعض، قاؿ= وىذه الطريقة ُب ذلك وادعا ُب بعضها )أنو( معلـو ضرورة، واحتج على ا
 حجة عقلية قطعية، وٓب يسبقنا إليها غَتنا.

وأقوؿ واهلل ٭تب االنصاؼ العجب ٦تا أدعاه ولعمري أف ىذه الداللة جديرة بأف ال تفيد 
الظن فضبلً عن أف تفيد القطع ٍب كيف ٭تتج بدليل عقلي على فرع من فروع مسألة 

دلة السمعية، وإذا كاف األصل غَت عقلي فكيف شرعية غَت عقلية ٓب يثبت أصلها إال باأل
 يكوف الفرع عقلياً. وإ٪تا ىذا من قبيل التعسف، وعنو مندوحة.

فائدتاف= الفائدة األؤب إ٪تا تصح نسب الداعي، ويصح بو كونو فاطمياً وىو يثبت 
بالشهرة، واختلف ُب معناىا، فقيل= تواتر ا١تخرب بذلك حىت ٭تصل العلم الضروري، وقيل= 

أف يتكلم بو أكثر أىل تلك احمللة، أو البلدة اليت ىو فيها ولو ٓب ٭تصل العلم بو. وقيل= 
حيث يكوف ا١تخربوف بذلك ٜتسة فصاعدا، و٦تا يثبت بو نسبو حكم حاكم معترب، وىو 



أبلغ دليل على صحة النسب، وبأف ٮترب عدالف أنو مشهور النسب ُب ٤تلو أو جهتو، 
 على فراش فاطمي وقيل= عدلتاف، وقيل= )بياض ُب األصل(.قيل= وبأف ٮترب عدلو أنو 

( اٞتواز بأف يكوف ولدىا 47ص)…..الفائدة الثانية= إذا تزَّوج فاطمي ٦تلوكة فحصل 
 ذكراً ٍب عتق ىل تصح إمامتو، وتثبت كفاءتو ١تن ٓب ٯتسَّو الرؽ أو ال، قيل= ال، وقيل= نعم.

إلمامة فنعم، قيل )القاضي عبد اهلل الدواري(= وفّصل= فقيل= أما الكفاءة فبل، وأما صحة ا
وىو الصحيح، ويلحق هبذه الفائدة ما إذا اشًتؾ فاطمي وغَته ُب وطئ أمة مشًتكة بينهما 

فجاءت بابن فادعياه، قاؿ أبو مضر= ال تصح إمامتو،وقيل= ألنو لكل واحد منهما ابن، 
 اشم، واهلل أعلم.وكل واحد منهما لو أب، بل و٭تـر عليو ما ٭تـر على بٍت ى

 الشروط االكتسابية -ب 
وأما الشروط اإلكتسابية فهي= العدالة، والورع، والسخى، والشجاعة، وحسن التدبَت، 

 والعلم، وأال يتقدمو داع ٣تاب، و٨تن نتكلم فيها واحداً واحداً.
يها، أما العدالة والورع= فهما ُب اٟتقيقة شرط واحد، فإف الورع يتضمن العدالة وينطوي عل

اف شرطاف نظراً إٔب أف العدالة يراد هبا السبلمة من األمور ا١تكفرة وا١تفسقة وما  وقد يعدَّ
ينقض العدالة ٦تا عدا ذلك، والورع يرجع إٔب التحري ُب اٟتقوؽ واألمواؿ والتصرفات، وقد 

شرطُت، فجعل معٌت العدالة= أف ال يكوف  -عليو السبلـ-عد٫تا اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة 
اـ كافراً صريح وال تأويل، وال فاسق تصريح يتلبس بالكبائر الفسقية وينهمك فيها، اإلم

ويستعمل الفواحش، ألف ا١تقصود ا١تهم منو إزالة ا١تعاصي الكبَتة، فمن فعلها فكيف يكوف 
 منصباً لئلمامة وحاصبلً عليها، فكيف يقـو الظل والعود أعوج.

، فمثل اإلماـ من يبعد عن ىذه األمور، وادَّعى وال فاسق تأويل كا٠تارجي والباغي و٨تو٫تا
اإلٚتاع من جهة الصدر األوؿ من الصحابة والتابعُت إٔب يومنا ىذا، على أف اإلماـ ال 

ٕتوز إمامتو إال أذا كاف عداًل ٣تنباً عن ا٠تصاؿ الكفرية وا٠تصاؿ الفسقية من جهة ا٠توارج 
اإلٚتاع بقياـ الصدر األوؿ على  ومن جهة التأويل على ما فصلناه، واحتج على ثبوت



 عثماف ١تا نقموه منو، قاؿ وإف ٓب يقطع بكونو فسقاً حىت أفضى األمر إٔب قتلو.
وفيو داللة على أنو ال بد من اعتبار العدالة، وحسن السَتة، فإف على ا٠تليفة أف يقفوا أثر 

ألئمة السائرين ، ومن كاف بعده من ا-صلى اهلل عليو وآلو وسلم-ا١تستخلف، وىو الرسوؿ 
 بسَتتو ا١تقتفُت ألثره.

قُلُت= وقد حكى القاضي عبد اهلل الدواري عن بعضهم القوؿ بصحة إمامة كافر التأويل 
وفاسقو، قاؿ= وقاؿ بصحة إمامة الفاسق أىل خراساف، ومن كاف من البغدادية، قاؿ= 

 و.ويقرب أف ا٠تبلؼ ُب فاسق التأويل ٬تري على صفة ا٠تبلؼ ُب قبوؿ شهادت
قلت= وخبلؼ اٟتشوية ُب صحة إمامة الفاسق ا١تتغلب على األمر ظاىر، و٢تذا قالوا= 

بإمامة يزيد ا٠تمور متبع الفجور، الفاسق، ا١تارؽ، شديد اٞترأة على اهلل تعأب، الذي ىتك 
 ستور اإلسبلـ بوقعة كرببلء، ووقعة اٟترة، وغَت ذلك.

د عقد اإلمامة، وإ٪تا خبلفهم ُب الفسق اٟتادث وقيل= إهنم ال ٮتالفوف ُب اعتبار العدالة عن
 بعد انعقادىا.

= وقد قاؿ ٔتقالتهم بعض الفقهاء كالنووي، فإنو نص -عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ا١تهدي 
 على ذلك ُب )ا١تنهاج(، وصرَّح بو ُب )الروضة(.

ىذا قلت= وذلك ظاىر عنهم وال يبعد أف يكوف مذىباً ألىل مذىبو كافة، وقد يؤوؿ هبم 
ا١تذىب الشنيع ُب ظاىره على أف القصد ثبوت أحكاـ اإلماـ لو بثبوت وجوب طاعتو ُب 

غَت معصية اهلل تعأب، ونفوذ أحكامو ا١تطابقة لشرع اهلل و٨تو ذلك، لئبل يقع التنازع 
وانشقاؽ العصا وما يتفق من ا١تفاسد لسبب ذلك، ال أهنم يقولوف بأنو إماـ ُب نفس األمر 

 كاـ اإلمامة حقيقة.ثابتة فيو أح

قلت= ويؤخذ من مذىبهم أف الذي عليو أئمة ا٢تدى من ا٠تروج على الظلمة، ومنابذهتم 
خطأ، وال يعتقدوف إمامتهم، بل ليت أهنم سلموا وٓب يتعاطوا مبلمتهم، وما ىو إال مذىب 

شنيع ورأي فضيع، وتأولو بعيد وتيسبَته غَت مفيد، فاهلل ا١تستعاف على زالت العلماء 



األعبلـ األعياف، ومن ا١تعلـو أف الصحابة رضي اهلل عنهم ١تا خاضوا ُب أمر اإلمامة 
وتنازعوا إٔب عد الفضائل، وصدر منهم ما يقضي باعتبار األفضل، وقاؿ عمر أليب بكر ١تا 

 قاؿ بايعوا أحد الرجلُت يعٍت عمر وأبا عبيدة= أتقوؿ ىذا وأنت حاضر.
مر با١تعروؼ، والنهي عن ا١تنكر، وحراسة اإلسبلـ، وألف ا١تقصود من اإلماـ إقامة األ

وصيانة الدين، فكيف يتهيأ مع جهل اإلماـ وفسقو، إ٪تا كبلمهم ىذا رد لئلمامة إٔب حكم 
 السلطنة، واهلل أعلم.

واعلم= أنو ال بد من اعتبار ما يعترب ُب العدالة من غَت ما ذكر، وذلك تنزيو نفسو عن 
، وكثرت ا١تداعبة وا١تزاح،والبوؿ ُب السكك والشوارع، بعض ا١تباحات كإفراط الضحك

واللعب باٟتماـ؛ ألنو ال ينبغي أف يشتغل إال بأمور الدين والنظر ُب أحواؿ الناس وقضى 
حوائج ا١تسلمُت، و٬تب أف يتنزه عن الصغائر ا١تستخفة كما ورد ُب التطفيف ْتبو وسرقة 

 عتباره ُب حق اإلماـ أؤب وأحرى.بصلة وإذا كاف مثل ىذا يعترب ُب حق الشاىد فا

قاؿ اإلماـ ٭تِت= ألنو إذا كاف باحراز منصب اإلمامة أفضل ا٠تلق، فينبغي أف يكوف أقـو 
ا٠تلق ُب حق اهلل تعأب وأطوعهم لو وأعظمهم منزلة عنده، وال يتعاطى مثل تلك ا١تباحات 

همة ُب الدين، ومن كاف والصغائر ا١تستخفة، ٦تا تقل ا١تهابة، وتسقط ا١ترتبة، وتطرد الت
 يؤمن باهلل واليـو اآلخر فبل يقفن مواقف التهم.

= وأما الورع فهو مبلؾ الصفات وعليو التعويل ُب -عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة 
أكثر تصرفات اإلماـ فإنو مهما كاف ورعاً عن الوقوع ُب احملرمات كانت أموره وتصرفاتو 

ا١تطهرة من غَت ٥تالفة فيأخذ األمواؿ من حلها ومن حيث أمر جارية على قانوف الشريعة 
 الشرع بأخذىا منو ويضعها ُب مواضعها.

[ 457قلت= واألصحاب ٭تتجوف بقولو تعأب= } قَاَؿ الَ يَػَناُؿ َعْهِدي الظَّاِلِمَُت {]البقرة= 
من  ، ووجو االحتجاج هبا مذكور ُب )الكشاؼ( وغَته -عليو السبلـ-ُب جواب إبراىيم 

 كتب الكبلـ وفيو كفاية.



وأما السخاء فا١تعترب منو، أف يضع األمواؿ ُب وجوىها، وال يبخل هبا عن ذلك، وال 
 يستأخر هبا ٓتبلً وضنة.

قاؿ اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة= وال يقدح ُب ذلك أف يدخر شيئاً من األمواؿ لنائبة من النوائب، 
 ة فينفقها فيها.وحادثة من اٟتوادث، تنجم عليو من الظلمة والبغا

. قيل= )ا١تهدي( وال أف يسخى ببذؿ مالو ا٠تالص،  قاؿ= وال يشًتط ٕتاوز اٟتد ُب الكـر
ووجو اشًتاط ىذا الشرط أنو لو ٓب يكن سخياً بالغٌت ا١تذكور كاف ٥تبلً بالواجب وىذا 
يناُب الورع، و٢تذا قيل= بأف ىذا الشرط يدخل ُب اشًتاط الورع، وألف من ا١تقصود من 

صب اإلماـ أخذ اٟتقوؽ من أىلها ووضعها ُب مواضعها، فمخالفة ذلك خبلؼ ن
 ا١تقصود.

وأما الشجاعة فمعناىا أف يكوف ٣تتمع القلب عند اٟترب ومبلوثة العدو، وْتيث ال يكوف 
فرقاً جباناً، طائش الفؤاد، منزعج الصدر، على حاؿ ألجلو ٯتتنع منو الثبات ُب القتاؿ، 

 صدر لعظم القلق واإلشفاؽ.ويقتضي عدـ اتساع ال

ىذا الشرط، وىو تفسَت حسن، وىو ٔتعٌت ما ذكره  -عليو السبلـ-ىكذا فسر اإلماـ ٭تِت 
وكثَت من ا١تتكلمُت، وأما ما روي عن  -عليو السبلـ-غَته، ونص عليو الناصر للحق 

= إف معٌت الشجاعة، أف ٭تمل على األلوؼ، وٮتلط -عليو السبلـ-ا٢تادي إٔب اٟتق 
 -عليو السبلـ-صفوؼ بالصفوؼ، ال يهاب اٞتمع واإلقداـ، عليو قلوا أو كثروا، فلعلو ال

أراد التعريف بأبلغ أنواع الشجاعة وغاية األمر فيها، ويبعد أف ٬تعل مثل ىذا شرط ولو 
حكم باشًتاطو لقدح ذلك ُب إمامة كثَت من األئمة ا١تعتربين، وقل ما يكوف اإلنساف على 

اشًتاط الشجاعة إف لو ٓب يكن اإلماـ كذلك ٓب يؤمن أف ينهـز حاؿ  ىذه اٟتالة، ووجو
مبلقات العدو ٞتبنو ودىشو، وُب ذلك وىن ُب الدين وتقوية ألمر ا١تعاندين، وقد قاؿ 

ْم يَػْوَمِئٍذ ُدبُػَرُه {]األنفاؿ=  [ اآلية، فكيف يكوف حاؿ اإلماـ إذ آؿ 49تعأب= }َوَمْن يُػَو٢تِِّ
اٞتنب يصد عن أمر اٟترب وتدبَته على وجو يقع بو نكاية العدو، إٔب ىذا ا١تآؿ، وألف 



وعن إقامة اٟتدود، وتنفيذ األحكاـ على كرباء الناس وعظمائهم، وىذا ٮتالف الغرض 
 باإلمامة.

وأما التدبَت وحسن السياسة، قيل )ا١تهدي(ال= وحقيقة التدبَت معرفة الطرؽ، اليت يتوصل 
كره من عرؼ وجو سلوكها توصل، لو هبا أقرب ما يتوصل هبا إٔب األنواص على وجو ال ين

 بو ذلك الطالب إٔب ذلك ا١تطلوب ْتسب حالو وسواء وصل إليو أو ال؟

قلت= والقصد أف يكوف لو رأي قوًن، وتدبَت سديد، فإف تعد الرأي الصائب ٬تلب أنواع 
٘تهيد الرئاسة  ا١تصائب، والبد أف يكوف معروفاً ْتسن السياسة اليت معها يتمكن معها من

وتدبَت أمر اٟترب والسلم، وإقامة قانوف اٟترب مهما كاف أرجح وأصلح، ويكوف مع 
ُب إقامة اٟترب، وشن  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-صواب السلم إليها أجنح، كما فعل 

الغارات، على من خالفو، وكما سآب يـو اٟتديبية، ُب إقامة اٟترب عشر سنُت، ١تا رأى ُب 
لمسلمُت حيث كاف الضعف حاصبلً فيهم، فانكشف ُب ذلك الصلح ا٠تَت الصلح ل

والربكة، فهكذا يكوف حاؿ اإلماـ، وا١تشًتط أف يكوف أكثر رأيو اإلصابة ُب اٟترب والسلم 
 والسياسة.

قيل )القاضي عبد اهلل الدواري(= ويدؿ على أف اإلٚتاع ينعقد من األئمة على اشًتاط 
ذه الصفة ينقض الغرض بإمامتو، وال يتمكن حينئٍذ من ضبط ذلك، وألف كونو على غَت ى

اٞتنود، وتقوًن أود العساكر، وال يهتدي إٔب ما فيو صبلحهم، وتنتظم بو أمورىم، وتكوف 
 بو نكاية العدو أو جلبة إٔب الطاعة.

وأما االجتهاد وبلوغو ُب العلم إٔب درجتو فقد اختلف فيو، وا١تشهور عن أكثر األمة أنو ال 
من أف يكوف عا١تاً ٣تتهداً، وا١تعترب ما ٭ترز بو نصاب االجتهاد، ولو احتاج ُب بعض  بد

األحواؿ إٔب أف يراجع غَته ُب بعض ا١تسائل ويستمد منو إذ ال يقدح ذلك ُب اجتهاد 
 اجملتهد، وا٠تبلؼ فيو من وجوه=

حد ال ٭تتاج  أحدىا= ما ذىب إليو اإلمامية، من اعتبار أف يبلغ ُب العلم واالجتهاد إٔب



معو إٔب غَته من العلماء ُب شيء من ا١تسائل، بل شرطوا أف ال يأخذوا شيئاً من العلـو إال 
 عنو ورٔتا اشًتطوا أف يكن أعلم الناس.

وثانيها= ما ذىب إليو الغزإب، وصرح بو اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة، ُب )االنتصار(، وحكاه ُب 
، أنو إذا أعوز اجملتهد فلم يؤجد صحت إمامة -عليو السبلـ-)الغايات( عن ا١تؤيد باهلل 

 ا١تقلد لئبل تعطل األحكاـ ا١تتعلقة باإلماـ.
وثالثها= ما ذكره ُب بعض تعاليق الشروح، من أنو روي عن ا١تنصور باهلل عبد اهلل بن ٛتزة 

، فإنو روى رواية غَت مشهورة، وأف الفقيو ٛتيد بن أٛتد رواه عن بعضهم -عليو السبلـ-
مبهمة، وىو أنو إذا كاف لئلماـ ٘تييز وترجيح لؤلقاويل وعرفاف لوجو القوؿ، وإف ٓب رواية 

 يبلغ ُب العلم درجة اإلجتهاد، كاٟتاؿ اليت عليها أكثر أىل البصائر فهو ا١تقصود وا١تعترب.
فأما ا١تقلد الصرؼ الذي ال عرفاف لو بوجو القوؿ وال ىداية إٔب ترجيح قوؿ على قوؿ، 

 تو ال تصح.ويقرب أف إمام
حكاه القاضي عبد اهلل الدوَّاري، قاؿ= وىو القوي ألف كثَتاً من األئمة ا١تاضُت من 

 الصحابة، وأىل البيت دعوا إٔب اإلمامة مع قصور علمهم وٓب ينقم عليهم ذلك.
 قاؿ= وإ٪تا الذي يشًتط بلوغو فيو درجة االجتهاد واالستقبلؿ ْتيث يرجع إليو ىو التدبَت.

فت للقاضي ا١تذكور ُب كتاب )الشريدة(، وكتاب )تعليق األصوؿ(، ُب قلت= وقد وق
النسختُت ا١تستنسختُت من ا١تسودتُت، على التصريح باشًتاط االجتهاد فلما اسًتجح ىو 

، وكاف -عليو السبلـ-ومن حضره، نصب ا١تنصور بعد موت والده اإلماـ الناصر لدين اهلل 
ر ا١ترجوع إليو فيو خدش بيده ما ذكره ُب كتابيو القاضي ُب ىذا الرأي ىو العلم ا١تشهو 

ا١تذكورين من التصريح باشًتاط االجتهاد، ورقم ُب ا٢تامش ٓتطو إجازة إمامة ا١تقلد فلم 
 ٭تًتز عن النقادة ُب ذلك، فنعوذ باهلل من اتباع ا٢توى و٤تبة الدينا.



نت منو ىذه وىذا القاضي على كمالو، و٤تاسن خبللو، وسعة علمو، ووفور حلمو، كا
ا٢تفوة، اليت خالف فيها قواعد أىل مذىبو، من أئمة العًتة وعلماء شيعتهم، فقد كانت 
عادهتم أال يقدموا على نصب اإلماـ إال عن مشورة واٖتاد رأي وإف جرت معارضة ٦تن 

يتعاطى العلم من أىل ا١تعرفة، كما كاف ُب مدة اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة، واإلماـ علي بن ٤تمد 
عارضات وقبلهما، فلما جرت ىذه القضية فتحت باب التنازع والتساىل، ونشأت من ا١ت

هبا مفاسد، واهندمت قواعد، ولو كاف ىذا مذىباً للقاضي ا١تذكور من ابتدأ أمره وقولو 
واحتوت عليو مصنفاتو السابقة ٢تذه القضية ا٠تارقة لكاف األمر أىوف، وإف كاف يقتضي ما 

لئلٚتاع، على أف ا١تنصور ا١تذكور ٓب يكن يـو نصبو على ذكره األصحاب أف ذلك خرؽ 
ما ذكره من إحراز نصاب الًتجيح، وقد أشار إٔب ذلك اإلماـ ا١تهدي أٛتد بن ٭تِت 

ُب )الغايات(، فإنو حكى قوؿ ا١تؤيد باهلل، واإلماـ ٭تِت بن ٛتزة،  -عليو السبلـ-ا١ترتضى 
دنيا هبذه ا١تقالة إٔب أف سهلوا طريق اإلمامة، والغزإب. قاؿ ما لفظو= ولقد تطرؽ أىل ٤تبة ال

حىت ولوىا من ٓب يعرؼ فروض صبلتو وصيامو، وال عرؼ من أصوؿ دينو أصبًل، وال يدرؾ 
 من سياسة األمور فصبًل، بل اٗتذوه أمَتاً وىو ُب التحقيق مأمور.

ذكره ُب  قلت= ليس ُب مذىب اإلمامُت ا١تؤيدين والغزإب ما يسوغ ٢تم مثل ىذا، وأما ما
سياسة األمور وأنو غَت أمَت بل ىو مأمور )فلعلو( عرؼ ذلك من حالو يـو نصبو، والذي 
يظهر لنا واهلل ٭تب اإلنصاؼ أف فراستهم فيو صدقت ُب ىذا ا١تعٌت، وأنو بلغ ُب أحكاـ 

السياسة وأحكاـ الرئاسة واالستقبلؿ ُب األمور وحسن ا١تباشرة مبلغاً عظيماً ال يطمح 
قد كاف لو من العنايات اٞتليلة، وا١تقامات اٞتميلة، ُب حرب سبلطُت اليمن وراءه، و 

ونكاية اإلٝتاعيلة، وإخبلئهم عن ا١تعاقل العظيمة وغَتىم من الظلمة ما ٓب يكن ألحد 
 غَته، وكاف لو من ٤تاسن الصفات و٤تامد السمات ما ال خفى بو.

رَب ولنعد إٔب أصل الكبلـ، ونقتصر فليت إنو ٧تى من قضية معرب، وما كاف ُب يومها أأَلغْ 
 على ىذا القدر فيما عنَّ من طغياف األقبلـ.



فنقوؿ= أما مذىب اإلمامية، فهو من ٚتلة مذاىبهم اليت غلوا فيها، وبالغوا مبالغة ال تروج 
ألفاظها وال معانيها، وأي دليل على اشًتاط أف يكوف أعلم الناس؟ وأي طريق يستطرؽ إٔب 

 غَت التباس؟ وأي حاجة لئلماـ أو فيو يقتضي ما ذكروه ويستدعيو؟العلم بذلك من 
وىو أعلى درجة من اإلماـ وأملى ٔتا ذكروه  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وقد كاف النيب 

يرجع إٔب غَته ُب بعض األنظار والصلح، أراد يعقده ُب أمر ا١تدينة على بعض ٙتارىا، 
ر وعمر أيضاً يرجعاف إٔب غَت٫تا من الصحابة وكموضع النزوؿ ُب حرب بدر، وكاف أبو بك

 وٓب يعد ذلك قدحاً فيهما.

وأما مذىب اٞتمهور فاستدلوا عليو باإلٚتاع، قاؿ اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة= اإلٚتاع ينعقد على 
وجوب كوف اإلماـ ٣تتهد ُب علـو الشريعة، ليكوف متمكناً من الفتاوى فيما تعرض من 

 ليو، فيعمل فيها برأيو ويفيت ٔتا صح عنده. انتهى.اٟتوادث والوقائع اليت ترد ع
وقاؿ بعضهم= األحكاـ ا١تنوطة باإلماـ، فيها استباحة الفروج والدماء واألمواؿ والفيئ 

والغنائم، وفيها من لطيف األحكاـ وغامض ا١تسائل ما ال يدرؾ إال باالجتهاد، وال يزاؿ 
غَت ٣تتهد، وال يشتغل ُب العلم هبا  يتجدد على مر األوقات، حادثة بعد حادثة، فلو كاف

بنفسو وقع ُب حَتة ولبس وٓب يدِر ما يأٌب ويذر، وإذا فرض مقلد فرجوعو إٔب من قلده قد 
يتعذر ُب بعض األحواؿ، فإف أقدـ حينئٍذ أو أحجم بغَت بصَتة ففيو إٍب كبَت وفساد كثَت، 

ا١تقصود منو، واحتج ُب  وإف ترؾ تلك األحكاـ متعطلة من حكم اهلل تعأب انتقض الغرض
)الغايات( باإلٚتاع، وذكر أف علماء الزيدية وا١تعتزلة وجل اجملربة نقلوا ُب مصنفاهتم 

وصرحوا بأنو وقع )االتفاؽ( على اعتبار االجتهاد، وعدـ صحة اإلمامة مع غَته كالبلوغ 
٪تا والعقل، وذكر ما نص عليو السيد صاحب )شرح األصوؿ(، من كونو ال خبلؼ فيو وإ

 حكى ا٠تبلؼ ُب اشًتاط االجتهاد القاضي واستبعده أيضاً وتأولو.

= ما وقفنا على باب اإلماـ ُب أي ا١تصنفات األصولية والفروعية على -عليو السبلـ-قاؿ 
تباين أراضي مصنفيها وأراءىم إال وحكوا اإلٚتاع منعقد على ذلك من دوف اختبلؼ، 



ُب -كثرة عددىم ٓب يبعد، ألف كل واحد منهم حىت لو ادعي أف التواتر حاصل ٓتربىم ل
ٓب ينقل اإلٚتاع عن الكتاب الذي نقل عنو ا١تصنف اآلخر.قاؿ ض عبد اهلل  -األغلب

 الدواري= ُب دعوى اإلٚتاع نظر.
قلت= ال شك أنو يتطرؽ النظر إٔب دعوى اإلٚتاع ُب ىذا ا١توضع وغَته، لكن يقاؿ لو= إف  

ىو أف اعتقاد اإلٚتاع ال يتهيأ ُب أصلو أوُب نقلو، مالك كنت ٦تن يلمح إٔب ىذا ا١تعٌت و 
ٖتتج بو ُب غَت ىذه ا١تسألة، وإف كاف التنظَت ٮتتص باإلٚتاع ُب ىذه ا١تسألة، فلعمري أنو 

بشيئ من اآليات واألخبار  -عليو السبلـ-أظهر منو ُب غَتىا وأقوى، واحتج 
قِّ َأَحقُّ َأْف يُػتََّبَع أَمَّْن الَ يَِهدِّي ِإالَّ أَْف واآلثار،كقولو تعأب=}أََفَمْن يَػْهِدي ِإَٔب اٟتَْ 

[ وقولو تعأب= }ِإفَّ اللََّو اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسَطًة ُب اْلِعْلِم 68يُػْهَدى{]يونس= 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من استعمل على قـو -[ قوؿ النيب:57َواٞتِْْسِم{]البقرة= 

صلى اهلل عليو -لك العصابة أرضى هلل تعأب منو وأعلم بكتاب اهلل وسنة نبيو عامبلً وُب ت
 فقد خاف اهلل ورسولو((. -وآلو وسلم

، ُب أمر السقيفة= )واهلل يا معشر -كـر اهلل وجهو ُب اٞتنة-وقوؿ علي بن أيب طالب 
هلل تعأب، ا١تهاجرين لنحن أىل البيت أحق هبذا األمر منكم، ما كاف فينا القارئ لكتاب ا

 الفقيو ُب الدين، العآب بالسنة(.

ىذا االستدالؿ ما أمكنو، وبسط فيو القوؿ حينما  -عليو السبلـ-وقرر ا١تهدي 
استحسنو، فأما لو فرض أف ا١تسألة ظنية اجتهادية فبل بأس ٔتثل ىذا التكليف والتشبث 

 با١تآخذ البعيدة، فمثل ىذا ُب مسائل الظن غَت قليل.
و باٍف عليو ىو وغَته من كوف ا١تسألة قطعية، فًتؾ التعلقات هبذه ا١تتعلقات وأما مع ما ى

ىو البلئق ٦تن كاف ذلك مذىبو، فإهنا ٦تا ينبغي أف يكوف عنده مآخذ بعيدة إذ األمر 
ا١تذكور ال مدخل لو ىنا وال أثر، وا٠ترب ا١تذكور أحادي وداللتو غَت صر٭تة ومرجع 

، واآليتاف الكرٯتتاف األؤب منهما غَت صر٭تة وال التمسك بو ُب القياس الذي ليس  ٔتعلـو



 واردة ُب ىذا ا١تعٌت وال ١تح فيها إليو.
واألخرى وإف كانت أقرب منها إٔب ما ٨تن بصدده، فهي عن إفادة العلم بلزـو اشًتاط 

االجتهاد ُب اإلماـ بل عن إفادة الظن ٔتراحل، وليس فيها أف نيب بٍت إسرائيل أخرب بلزـو 
ًتاط ذلك ُب ا١تلك الذي بعثو ٢تم بل اعتذر بو ُب اختياره لطالوت، فمدلوؿ ذلك أنو اش

 أمر مرجح ولو لـز منو اشًتاطو للـز اشًتاط البسطة ُب اٞتسم وال قائل بو.
إٔب طريقة عقلية، وقاؿ= يصلح ذلك بعد معرفة ا١تقصود  -عليو السبلـ-ٍب عاد ا١تهدي 

الداللة عليو، ورد الشارد منو إليو، و٨تن نعلم ضرورة أف  بقياـ اإلماـ وىو إقامة اٟتق أو
القائم ال ٯتكنو ذلك إال إذا كاف عارفاً باٟتق، وال ٯتكنو ا١تعرفة إال باالجتهاد ُب العلـو 

 الدينية.
عليو -قاؿ= وىذا واضح كما ترى. قلت= بل ىو غامض ال يرى، وغَت الئق من مثلو 

 ئل الشرعية الفرعية، كما قدمنا ُب اشًتاط ا١تنصب.أف يستدؿ بالعقل ُب ا١تسا -السبلـ

وأما مذىب اإلمامُت ا١تؤيدين باهلل تعأب، والغزإب، فاحتج عليو اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة، بأف 
الضرورة ٕتَّوز ذلك، وإال أدَّى إٔب خلو الزماف عن األئمة وُب ذلك ضرر وفساد كبَت، ألنو 

رسـو األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر، وطي بساط يؤدي إٔب تعفية أثار الديانة، وإ٤تاء 
 اٞتهاد وتعفية أعمالو وبطبلف أحكامو، إٔب غَت ذلك من الفساد.

قلت= وىو مذىب قوي حسن، لكن يزاد فيو أنو إذا تعذر االجتهاد ٓب يكف أف يكوف 
، وما ٬توز عليو، مقلداً صرفاً، بل ال بد أف يكوف ٦تيزاً ٘تيزاً حسناً، عارفاً باهلل تعأب وصفاتو

وما ال ٬توز، لو مشاركة ُب العلـو احملتاجة، مرتقي إٔب درجة الًتجيح، وىذا ا١تذىب ال يعد 
باف اإلٚتاع إ٪تا انعقد على  -عليو السبلـ-مصادماً لئلٚتاع، بل قد صرح اإلماـ ا١تهدي 

 اشًتاط االجتهاد عند إمكانو، وأف ا٠تبلؼ ثابت عند تعذر االجتهاد.
ن نرفع القاعدة ىذه، ونقوؿ= إنو ال يتعذر مع بقاء التكليف، وىم يقولوف= ٬توز قاؿ= و٨ت

 تعذره مع بقاء التكليف.



قاؿ= و٨تن ال ٩تالف مع فرض تعذر االجتهاد، مع بقاء التكليف بنصب اإلماـ ُب أف 
إمامة ا١تقلد حينئٍذ جائزة وإال كنا مكلفُت ٔتا ال يطاؽ، ومع ٕتويز ذلك يرجع ا٠تبلؼ 

 ( الوفاؽ من غَت شك وال خبلؼ بيننا وبينهم إال ُب ٕتويز خلو الزماف عن اجملتهد.)إٔب
قلت= ينبغي أف يقاؿ ُب ٕتويز خلو الزماف من ٣تتهد صاّب لئلمامة، وأما وجود ٣تتهد ال 

 يصلح ٢تا ففرض وجوده من مسألتنا ىذه كفرض عدمو.

، أف ا١تسألة اتفاقية مع -السبلـ عليو-تنبيو= قد عرفت أنو يؤخذ من كبلـ اإلماـ ا١تهدي 
تقدير خلو الزماف عن ٣تتهد صاّب لئلمامة، ويؤخذ من ىذا أنو لو خبل الزماف عن فاطمي 
مثبلً أو عن شجاع صاّب لئلمامة أف اإلمامة ال تتوقف على ذلك لتعذره وحصوؿ الضرورة 

 إليها.
ال من فيو نقص، ولكن ويتفرع على ىذا لو أف الزماف خبل عن كامل الشروط، وٓب يوجد إ

الناقصُت متعددوف، وبعضهم ٥تتلف، فأحدىم ناقص عن شرط ا١تنصب، وآخر ناقص عن 
االجتهاد، وآخر ناقص عن التدبَت، وآخر ناقص عن الشجاعة، أٞتأت الضرورة إٔب قياـ 

ناقص ما األرجح اعتقاده من تلك النواقص ىل يعدؿ إٔب اجملتهد أف أمر العلم أىم أو إٔب 
 نصب أو إٔب ذي التدبَت بنظر ُب ذلك.ذي ا١ت

وٖتقيق الكبلـ ُب ىذا ا١تعٌت، الذي ٓب نقف ألحد ٦تن سبقنا على كبلـ فيو، أف ا١تعترب 
الًتجيح والنظر فيما ىو من ذلك النقصاف، أقل إخبلاًل ٔتقصود اإلمامة وتكاليفها العامة، 

ر أف الشرطُت ا١تفروض خلوا فمن كاف نقصانو أكثر خلبلً أطرح وعدؿ إٔب غَته، وإف ُقدِّ 
أحد ا١تلحوظُت باإلمامة، عن أحد٫تا وخلوا اآلخر عن اآلخر مستوياف ُب اٟتكم، وبكل 

واحد فيهما رجحاف من جهة دوف أخرى، ْتيث أنو ال تفاوت يثبت التحيز ٦تن سبق 
دوف  بالدعوة، إف جعلناىا الطريق أو باالختيار على القوؿ بو، كاف حكم اإلمامة ثابتاً ١تن

اآلخر، وٯتكن من التفريع على ىذه القاعدة ما ىو أشنع ٦تا ذكر، ولكنو أمٌر رٔتا ال تدعو 



اٟتاجة إليو، وال ٮتلوا جهابذة النظر على البينة عليو، ولنقتصر على ىذا القدر ُب ىذا 
 ا١تعٌت، واهلل تعأب أعلم.

االجتهاد وقدر نصابو تنبيو آخر= ذكر اشًتاط االجتهاد ُب اإلماـ مستدعي ٖتقيق معٌت 
وتعداد علومو، ومن عادات ا١تصنفُت ذكر ذلك إٔب استيفائو، و٨تن اسًتجحنا طي ىذا 

ا١تعٌت، ألنو أمر موجود غَت مفقود، وكتب علم الكبلـ، وفن األصوؿ، وبعض كتب الفقو 
تداوؿ مشتملة عليو، فبل نشتغل بذلك ُب إمبلئنا ىذا إيثاراً إٔب لئلختصار واكتفاء ٔتا ُب ا١ت

 من األسفار واهلل تعأب وٕب التوفيق وا٢تادي إٔب أٯتن طريق.
تنبيو آخر= الذي قد ذكرناه من شروط اإلماـ وشرحناه، ىي الشروط ا١تعتربة احملتاج إليها ُب 

اإلماـ احملتاج إٔب ذكرىا واقتصر بعض احملققُت، وقد يذكر غَتىا من الشروط والصفات 
 ا١تعتربة حسبما يشَت إليو.

منها= أف يكوف سليم اٟتواس واألطراؼ فبل يكوف أعمى، وال أصم وال أبكم، وال ف
أكسح، وال أقطع، ويتصل هبذا أف يكوف سليماً من ا٠تصاؿ ا١تنفرة، فبل يكوف أبرص وال 

 أجذـ، وال ٦تن يعًتيو اٞتنوف ُب بعض األحواؿ وال غَت ذلك من ا١تنفرات.
 اإلماـ وينصب أجلو وىو ظاىر. أما النوع األوؿ= فئلخبللو ٔتا يقصد من

وأما النوع الثاين= فلما فيو من التنفَت ا١تخل ٔتا يراد فإنو ال قواـ ألمر اإلماـ وما يقصد من 
القياـ إال أف يكوف اإلماـ ٦تن يرغب إٔب مثلو، وال ينفر عنو، وال يستكره القرب منو وال 

ييده با١تعجزات ونزوؿ الوحي االتصاؿ بو، وقد ثبت اشًتاط مثل ذلك ُب حق النيب مع تأ
 عليو، ففي حق اإلماـ أؤب.

ومنها= الفضل فكثَت من العلماء يعده من الشروط، ويسرده ُب سياؽ اإلتياف هبا، ومن 
ىؤالء من ال يفسره وترؾ تفسَته خلل إذا ا١تقصود بو غَت مكشوؼ، وال واضح وضوح 

حاجة إٔب ذكره، وال موجب  غَته من الشروط، ومنهم من يفسره تفسَتاً يقضي بأنو ال
لعده لرجوع معناه إٔب معٌت بعض الشروط ا١تذكورة ا١تشهورة، وقد أخل اإلماـ ا١تهدي أٛتد 



، ُب مقدمة البحر وشرحها، بعدـ تفسَته حيث قاؿ= و٬تب كونو -عليو السبلـ-بن ٭تِت 
ه بكثَت أفضل األمة، أو كاألفضل منهم، وحكى ا٠تبلؼ وأقاـ الدليل، وٓب يأٌب من تفسَت 

 وال قليل.
وأما القاضي عبد اهلل بن حسن الدواري ففسره وما قصر، فقاؿ= اختلف ُب معٌت الفضل 

ُب اإلماـ، فقاؿ قـو ا١ترجع بو إٔب اختصاص الشخص باألمور اليت ألجلها ٭تتاج إٔب 
 اإلماـ منهم اإلماـ ا١تنصور باهلل، والفقيو ٛتيد، وقاؿ فعلى ىذا ينبغي أف ال يعد الفضل

 شرطاً زائداً واال فضل على ىذا ىو األكمل ُب ثبوت الشرائط لو.
ومنهم من قاؿ الفضل العفة والصبلح ُب الدين، واألفضل األكمل ُب ذلك قاؿ= وىذا 

ا١تعٌت يرجع إٔب الورع فبل يعد شرطاً زائداً عليو.قاؿ= واألصح أف يقاؿ= إف ا١تراد بالفضل أف 
ت، والتجنب للمكروىات، ما يعتاده كثَت من يكوف)لو( من احملافظة على الطاعا

الصاٟتُت، ويكوف بينو وبُت القبح حاجز، وبينو وبُت اإلخبلؿ بالواجبات ليحًتز ُب ذلك 
عن اإلقداـ والًتؾ. قاؿ وىذه سنة لكثَت من الصاٟتُت، وُب اٟتديث النبوي ))لكل ملك 

 ك أف يقع فيو((.ٛتى وإف ٛتى اهلل تعأب ٤تارمو، وإنو من دار حوؿ اٟتمى يوش

قاؿ= ويعرب عن الفضل باستحقاؽ الثواب واألفضل األبلغ ُب ذلك وليس ٔتراد ىنا إذ ال 
 طريق إليو إال الوحي. واهلل أعلم.

قلت= والذي يلوح ٕب ويقوى عند التأمل، أف ا١تقصود بالفضل الزيادة ُب خصاؿ ا٠تَت، 
شروط، وىي فيو أوفر وأظهر، وإحراز الفضائل، وأف األفضل من كاف أدخل ُب ٖتصيل ال

ففي العلم بأف يكوف أعلم من غَته ٤ترزاً من العلم فوؽ ما يشًتط ُب االجتهاد، وُب الورع 
أف يكوف شديداً ُب ا١تبالغة فيو، ْتيث يكوف يًتؾ بينو وبُت احملرمات أشياء ليست ٔتحرمة 

 بعداً منها وآخذاً ُب التحرز عنها.
قداـ وحسن التبلقي ُب اٟتروب، ما يزيد على ذلك القدر وُب الشجاعة أف يكوف لو من اإل

 ا١تعترب.



وُب السخاء كذلك، وُب التدبَت كذلك، ْتيث يكوف لو من األ١تعية والفراسة وحسن 
 . السياسة فوؽ ما سبق اشًتاطو واعتباره.ى

وُب سبلمة اٟتواس واألطراؼ، وصحتها وحدهتا، وقوهتا وبسطة اٞتسم ما يزيد على ما ال 
منو، وكالتدبَت ُب الببلغة والبياف، والنظم والنثر، وا٠تطابة والكتابة، وحبلوة اللساف،  بد

ومكاـر األخبلؽ، كالبشر، وترؾ الكرب، وشدة التواضع، وإنصاؼ األتقياء، وشدة 
 الشكيمة على األشقياء و٨تو ذلك.

اً منو وٗتلقاً ىذا ىو معٌت الفضل واألفضل، فهذا ا١تعٌت من ىو أدخل فيما ذكر وأكثر أخذ
 بو.

فإذا عرفت ذلك فبل ينبغي أف يعد الفضل شرطاً مستقبلً، إذ ا١تشًتط وا١تعترب من الشروط 
 ٖتصيل معٌت االجتهاد، والورع، والشجاعة، والسخاء، و٨تو ذلك.

وال يشًتط زيادة على القدر ا١تعترب، وإ٪تا ينبغي على ىذا أف يكوف ٤تط الفائدة، و٤تل 
 ًتط أف يكوف أفضل أوال؟النزاع أنو ىل يش

معٌت أنو إذا كاف الصاّب لئلمامة أكثر من واحد، لكن البعض أحرز نصاب الشروط 
ا١تعتربة من غَت زيادة وال نقص، وغَته زاد عليو فيها كلها أو ُب بعضها أف للكل منهم لو 

وىي زيادة على القدر ا١تعترب، ولكن حا٢تم ُب الزيادة ٥تتلف، فمنهم من ىو أدخل فيها 
فيو أكثر، ومنهم من ىو دونو ُب ذلك، فهل يصح أف ينصب ا١تفضوؿ هبذا ا١تعٌت مع 

وجود األفضل، أو ال يليق أف يكوف ىذا ٤تل ا٠تبلؼ، فالذي عليو الزيدية وبعض ا١تعتزلة،  
 كعباد أف إمامة ا١تفضوؿ ال تصح.

ٔب اٟتق، ذكره القاضي عبد اهلل بن حسن الدواري قاؿ= و٦تن نص على ذلك ا٢تادي إ
 ، ويفسق ا١تفضوؿ إذا سبق األفضل بالدعاء إٔب اإلمامة.-عليهما السبلـ-والناصر 

وقاؿ بعضهم= إمامة ا١تفضوؿ تصح بكل حاؿ، وىو مذىب البغدادية، وبو قالت الزيدية 
الصاٟتية، ويروى عن غَت من ذكرناه كسليماف بن جرير، وذىب أبو علي، وأبو ىاشم، 



كـر اهلل -ؿ لعذر ال لغَت عذر، كما ُب شأف علي بن أيب طالب إٔب جواز إمامة ا١تفضو 
، فإف العدوؿ إٔب غَته لعذر وىو الوحشة اليت كانت ُب القلوب من -وجهو ُب واسع جناتو

من قتل كثَت من الصناديد الداخل  -عليو السبلـ ورٛتة هلل وبركاتو-أجلو، ١تا كاف منو 
 على ما ٮتتص بو من صفات الكماؿ. -ـعليو السبل-أقارهبم ُب اإلسبلـ، وٟتسده 

ىذا معٌت ما حكاه وذكره القاضي عبد اهلل بن حسن الدواري، وقاؿ اإلماـ ا١تهدي أٛتد 
، القوؿ باشًتاط األفضل أو ا١تساوي لو إال لعذر كأف يكوف -رضواف اهلل عليو-بن ٭تِت 

 أعمى ىو قوؿ ا١تعتزلة،واألشعرية، وأكثر الزيدية.
 . إٔب اٟتشوية، فإهنم ٬تيزوف إمامة ا١تفضوؿ وغَت عذر.ىونسب ا٠تبلؼ فيو 

لؤلفضل، وفزعهم  -رضى اهلل عنهم–واحتج من ال ٬تيز إمامة ا١تفضوؿ بتحري الصحابة 
إٔب عد الفضائل، وقوؿ عمر بن ا٠تطاب أليب بكر حُت قاؿ= بايعوا أحد الرجلُت، يعٍت 

قدوة ُب الدين ٞتميع ا١تسلمُت فمن عمر وأبا عبيدة= أتقوؿ ىذا وأنت حاضر، وألف اإلماـ 
حق القدوة أف يكوف أكمل ٦تن يقتدي بو فيما ىو قدوة فيو، إذ ال ٭تسن أف يقتدي 

األكمل ٔتن ىو دونو، وجوب االقتداء أهنا تلزمهم طاعتو، ويلتزموف اجتهاده إذا وقع منو 
 إلزاـ.

صلى اهلل عليو -الرسوؿ = وكافيك أف اإلماـ قائم مقاـ -عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ا١تهدي 
ُب موارده ومصادره، ومن حق من ٮتلف رجبلً ُب أعمالو أف يكوف أقرب  -وآلو وسلم

الناس شبهاً بو ُب تأدية تلك األعماؿ، وإال عاد الغرض ُب استخبلفو مكانو ليقـو مقامو 
 صلى اهلل عليو وآلو-بالنقص واإلبطاؿ، وكلما َكُمَل فضل رجٍل قَػُرَب شبهو بالرسوؿ 

ويبعد عن الشبو بنقصاف الفضل، وقد بالغت اإلمامية، وكذلك اٞتارودية من  -وسلم
 الزيدية فزعموا أف إمامة ا١تفضوؿ ال تصح.

ولو لعذر مانع عن قياـ األفضل وىو غَت صحيح فإف ا١تفضوؿ إذا كاف أصلح وأرجح ُب 
لك أف األفضل لو  قيامو با١تصاّب ا١تقصودة من اإلمامة، فهو أؤب رعاية لؤلصلح، يوضح ذ



كاف أعمى ٓب يصلح أف يقاـ ٢تذا األمر، وكذا لو اختل فيو شرط كالشجاعة والتدبَت وعلى 
ما قاعدهتم يستد حينئٍذ باب اإلمامة إذ األفضل غَت صاّب ووجوده مانع عن قياـ ا١تفضوؿ 

 الصاّب.

ال يتهيأ على  -عليو السبلـ-قلت= وىذا االحتجاج، و٦تن ذكره اإلماـ ا١تهدي لدين اهلل 
ما رجحناه من تفسَت األفضل، بأنو جامع الشروط مع زيادة على القدر ا١تعترب منها، وإ٪تا 

 هتيأ على غَته من التفاسَت. واهلل سبحانو أعلم.
واحتج ٣توزوا إمامة ا١تفضوؿ، ّتعل عمر األمر شورى بُت ستة متفاوتُت ُب الفضل، وقاؿ 

أف ٬تاب بأف عمر بن ا٠تطاب رٔتا اعتقد  أبو بكر= وليتكم ولست ٓتَتكم، وٯتكن
تساويهم، وبأف كبلـ أيب بكر على جهة التواضع، وىضم النفس، كقولو صلى اهلل عليو 

 وآلو وسلم= ))ال تفضلوين على يونس بن مىت ((.
وقد ادعى بعض أصحابنا اإلٚتاع على اعتبار األفضل، وقاؿ صاحب )أنوار اليقُت(، ال 

 الصحابة ُب األئمة األربعة إ٪تا كاف الختبلفهم ُب األفضل.خبلؼ ُب ذلك، واختبلؼ 
قلت= دعوى اإلٚتاع فيو ٣تازفة، وا٠تبلؼ مشهور مأثور، منذ زمن الصدر األوؿ، يدؿ 

عليو -عليو قوؿ عمر= لو كاف سآب مؤب أيب حذيفة حياً ما خاٞتتٍت فيو الشكوؾ، وعلي 
 موجودوف. ووجوه العشرة وغَتىم من فضبلء الصحابة -السبلـ

 ويتصل هبذا الكبلـ ذكر فوائد=
الفائدة األؤب= تًتتب على ما فسرنا بو األفضل، يقاؿ= لو وجد اثناف أو ثبلثة أو أكثر 
٥تتلفُت ُب األفضلية، فأفضلية ىذا بزيادة ُب التدبَت وىذا بفصاحة وببلغة وغَت ذلك، 

األقراف ُب تعاطيو ما ا١تعموؿ  فكل منهم أفضل باعتبار معٌت من تلك ا١تعاين برز فيو وبذَّ 
عليو حينئٍذ واألقرب واهلل اعلم أنو يرجع إٔب ترجيح أىل اٟتل والعقد، ُب ىذه األمور 
ا١تتعارضة، ويتوخوف ما ىو األرجح واألصلح ُب األمور ا١تقصودة باإلمامة، وما أدَّاىم 

 نظرىم إليو عملوا عليو.



موضعُت، من تعليقو علي الشرح، أنو إذا وقد ذكر القاضي عبد هلل بن حسن الدواري ُب 
اتفق رجبلف ُب شرائط اإلمامة، وٓب يكن أحد٫تا أكمل من اآلخر ُب شئ منها، وال سبق 

بدعوة وال عقد، فأوال٫تا باإلمامة أكثر٫تا فهماً، ٍب أحلمهما، ٍب أحسنهما خلقاً، ٍب 
عرؼ أنو أؤب، إذا  أفصحهما لساناً وأحسنهما عبارة، قاؿ ذكر ذلك صاحب )الكاُب(، وي

كاف فيو خلة ٛتيدة، سيما إذا كاف الناس معهما أقرب إٔب اتباعو، وإف كانت تلك ا٠تلة 
من غَت صفات اإلماـ وشرائط اإلمامة، كأف يكوف أحد٫تا أًب ُب خلقو وىيبتو، وأحسن 

مو ثباتاً، وأٝتى ٫تة، وأوسط نسباً، وأكثر أباًء ُب العلم والفضل، وأكثر رحامة وبٍت عمو 
لنصرتو و٨تو ذلك من ا٠تبلؿ اليت معها اتساؽ األمور لو أبلغ من غَته، فمن كانت فيو 
فهو أؤب باإلمامة، لكنو لو دعا غَته قبلو أو عقد لو كاف ىو اإلماـ وٓب يقدح ُب صحة 

 إمامتو كوف غَته أًب.
وأحسن  وقاؿ ُب موضع= إذا كاف أحد الصاٟتُت لئلمامة أكثر نسكاً، واآلخر أكثر سياسة

تدبَتاً، فإف اآلبر ُب السياسة والتدبَت أؤب باإلمامة، إذ حاجة األمة إٔب حسن السياسة 
 وزيادهتا أمس من حاجتها إٔب زيادة النسك.

قاؿ= وعلى اٞتملة فالغرض باإلمامة صبلح ا١تسلمُت، وحسن الرعاية ٢تم، ومن كاف ُظنَّ 
القائلُت بالدعوة ال ٬توز ١تن يعلم أف ىذا فيو أغلب على العاقدين أف يعقدوا لو، وعند 

غَته أًب منو سياسة وصبلحاً للمسلمُت أف يقـو بأمر األمة فالعقد لو باطل والدعوة ٖتتمل 
 ذلك.

الفائدة الثانية= إذا دعى داع كامل الشروط، وقاـ بأعباء اإلمامة، ٍب ظهر بعد ذلك أف غَته 
 ما يكوف اٟتكم ُب ذلك؟ أفضل منو، وأكمل ُب خصا٢تا، وأدخل ُب شرائطها،

اختلف فيو، فقيل= إنو ٬تب على الداعي تسليم األمر لؤلفضل، وقاؿ السيد أبو طالب= ال 
 ٬تب ذلك، بل يستمر على حالو، وقد صار أفضل لتحمل أعباء األمامة.

الفائدة الثالثة= قيل)القاضي عبد اهلل الدواري(= كوف اإلماـ أفضل بالنظر إٔب ٚتيع أىل 



 ذلك ٦تا ال سبيل إٔب العلم بو النتشارىم ُب أقطار األرض.البيت، ف
قاؿ بعض ا١تتكلمُت= إ٪تا يعترب األفضل منهم ُب القطر الذي فيو ا١تكلف، قيل ُب الربيد، 

 وقيل= ُب مسافة ثبلثة أياـ.
 وقيل= ُب مبلغ علم ا١تكلف، وليس عليو البحث عن األفضل مع وجود الفاضل.

دعوة ٣تاب، وليس ىذا من الشروط اليت ىي من صفات اإلماـ ومنها أف ال تسبق دعوتو 
ونعوتو الراجعة إليو، وإ٪تا ىو ُب اٟتقيقة يرجع إٔب ا١تنع، فبل ينبغي أف تعد من صفات 

اإلماـ اليت يتوقف عليها صحة القياـ، وإف كاف من أصحابنا من يعده شرطاً، وينظمو ُب 
سطو غاية البسط، ُب استيفاء ذكر ىذا سلك تعداد الشروط، لفظاً وخطاً، وأبلغ من ب

 فإنو قاؿ= -عليو السبلـ-الشرط، وأوضح فيو ا١تعٌت والقصد ا١تهدي 
من شروط اإلماـ أف يدعو ُب حاؿ ٓب يكن قد تقدمو داع ٣تاب أجابو بعض األمة فأما 

 حيث قد تقدمو داع ٣تاب ودعا بعد ذلك فهو باغ.
إذا ٓب يكن كامبلً أو كاف كامبلً وٓب ٬تبو من إذا كاف األوؿ كامل الشروط وقد أجيب، ال 

األمة من ينتفع بإجابتو بل ٓب ٬تبو أحٌد أو أجابو من ال نفع ُب إجابتو لقلتو أو ٜتولو، فبل 
 حكم حينئٍذ بتقدـ دعوتو.

قاؿ= ومن عرؼ أنو إذا دعا أجابو من الناس من ينفع اهلل بإجابتو، ُب إمضاء األحكاـ 
شروع وجبت عليو الدعوة حينئٍذ، وصارت دعوة األوؿ كأهنا ٓب تكن الشرعية على الوجو ا١ت

 إذا بطل نفعها ُب ا١تقصود كما يبطل الوقف والتحبيس.
= لكن ال ٬توز لو الدعاء إال بعد -رٛتو اهلل تعأب-ببطبلف نفع العُت )ُب( ا١تقصود، قاؿ 

أخذ ىذه ا١تسألة من اليأس من إجابة األوؿ وهنوضو ال مع كوف اإلجابة مرجوة، وذكر أنو 
نصهم على جواز تنحي اإلماـ مع كوف غَته أهنض، وال وجو لو إال كوف الغرض باألهنض 

يكوف أكمل، وال شك أف اجملاب يكوف أهنض ٦تن ٓب ٬تب، ٍب أورد على نفسو سؤااًل، 
 وىو أهنم نصوا على جواز التنحي حينئٍذ ال وجوبو، فمن أين لك وجوبو؟



٦تا إذا حسن وجب، ألف اإلمامة وجبت ١تصلحة عامة، فإذا جاز  وأجاب= بأف ىذا اٟتكم
 لو التنحي لتلك ا١تصلحة وجب عليو ألف رعايةا١تصلحة وىو وجوب اإلمامة من األصل.

قاؿ= وال يقاؿ= إف التنحي ا١تنصوص على جوازه يقع برضى ا١تتنحي، فكيف يقاس عليو ما 
 ٓب يقع برضاه، وىو دعوة غَته بعد دعوتو.

ألنو ال عربة برضى ا١تتنحي، إذا كاف ا١تتنحي قد وجب عليو ألف القصد رعاية قاؿ= 
مصلحة األمة ال مصلحتو وحده، واٟتق ُب ذلك هلل تعأب ال لو فبل عربة برضاه، ىذا 

حاصل ما ذكره ُب )الغيث(، وقد استوَب الكبلـ ُب ىذا ا١تعٌت وأجاد فيو، وإف كاف عند 
قادة بالرؤية الوقادة ال ٮتلو عن نظر. واهلل سبحانو أعلم. ٍب لنعد تدقيق النظر وا١تبالغة ُب الن

 إٔب الكبلـ على أصل ىذا الشرط=

فنقوؿ= الظاىر من مذىب الزيدية، وٚتهور ا١تعتزلة، وكثَت من األمة، أنو ال يصحُّ قياـ 
 إمامُت معاً ُب وقت واحد، وال يصحُّ قياـ ا١تتأخر منهما إف سبق أحد٫تا بالدعاء ىكذا

 حكى القاضي عبد اهلل.
وُب )الغايات( نسبة ىذا القوؿ إٔب ا١تعتزلة ٚتلة، وبعض الزيدية، قاؿ القاضي= ا٠تبلؼ ُب 
ذلك مع عباد بن سليماف، و٤تمد بن سبلِـّ الكوُب، وحكاه ُب )زوائد اإلبانة(، عن كثَت 

 من السادة والعلماء.
اؿ بعض ا٠توارج، وبو يقضى رأي رواية مغمورة، وبو ق -عليو السبلـ-وروى عن ـ باهلل 

 سعد بن عبادة وأتباعو، حيث قالوا منا أمَت ومنكم أمَت.
بصحتو، إذا تباعدت الديار، ونسب ُب )الغايات( ٕتويز  -عليو السبلـ-وقاؿ الناصر 

، فإنو قاؿ= إذا  -عليو السبلـ-إمامُت إٔب الكرامية، ونسبو إٔب القاسم بن علي العياين، 
دة إماماف يدعواف إٔب اهلل تعأب لكل منهما رعية، اختلفت رعيتهما، وٓب كاف ُب قرية واح

يؤمن أف يوقعوا الوحشة بينهما فالواجب على من أحلو ذلك احملل أف يكوف ٔتن معو من 
الرعية ُب معزؿ ٯتلك فيو تصرفهم، وال يكوف حيث يبلغ صاحبو وأصحابو اختبلفهم 



م فإذا فعل ذلك ملك كل رعيتو ودانت لو ومضارىم. وما ال يؤمن من كونو بُت مثله
 مودتو وصار كل ٔتا يرضي اهلل تعأب.

ّتواز إمامُت ُب وقت واحد، على  -عليو السبلـ-= فصرَّح -عليو السبلـ-قاؿ ا١تهدي 
 الصورة ا١تذكورة.

وقاؿ اإلماـ ٭تِت ُب )اإلنتصار(= أما مع تقارب األوطاف واألماكن، فاإلٚتاع منعقد من 
 األوؿ من الصحابة والعًتة والفقهاء على ا١تنع من ذلك. جهة الصدر

وأما مع تباعد األوطاف ُب األقاليم البعيدة، واألمصار ا١تتفاوتة ُب البعد، ففيو مذىباف= ا١تنع 
وىو رأي العًتة وا١تعتزلة، واألشعرية وا٠توارج، والفقهاء، و٭تكى عن ا١تؤيد أخراً ألف ا١تقصود 

مر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر وىذا ٭تصل بواحد، وأمره ُب األقاليم إقامة قانوف الدين واأل
البعيدة ينفذ بإنفاذ الوالة والقضاة والكتب والرسل، كما كاف ُب أزمنة ا٠تلفاء، وٕتويز 

 .-عليو السبلـ-اإلمامُت ُب وقت واحد، ىو رأي ا١تؤيد باهلل 
بو القاسم ُب كتاب أواًل= و٤تكى عن اٞتاحظ، وعباد الصيمري، وحكاه الشيخ أ

 )ا١تقاالت( عن قـو من التابعُت، وىو ٤تكي عن الناصر، وىذا ىو ا١تختار.
= وعليو ٭تمل ما كاف من اإلمامُت، ا٢تادي إٔب اٟتق ٭تِت بن اٟتسُت، -عليو السبلـ-قاؿ 

والناصر عليهما السبلـ، ١تا كانا ُب األماكن ا١تتباعدة، واألقاليم ا١تتباينة، فإف اتفق 
 اعهما وجب على ا١تفضوؿ تسليم اإلمامة لؤلفضل منهما.اجتم

أنو إف ٓب يفعل فسق ألف غرضو الدنيا وإحراز ا١تلك  -عليو السبلـ-وحكي عن الناصر 
على اإلنفراد، وىو خبلؼ الدين احتج ا١تانعوف بإٚتاع الصحابة، وبرد ما قالتو 

حا]ف[ وكاف ذلك األنصار،حيث قاؿ عمر بن ا٠تطاب= سيفاف ُب غمٍد إذاً ال يصل
ٔتحضر ٚتع كثَت من الصحابة، وبلغ الباقُت وٓب ينكره أحد فكاف إٚتاعاً ألف ا١تسألة 

قطعية، فقوؿ البعض فيها بقوؿ وسكوت اآلخرين مع علمهم بو يكوف إٚتاعاً وصواباً، إذ 



لو ٓب يكن كذلك كانت األمة قد أٚتعت على ا٠تطأ. ىكذا قرره القاضي عبد اهلل بن 
 اري.حسن الدو 

قلت= والعجب منو حيث قضى بأف اإلٚتاع السكوٌب ُب ا١تسائل القطعية يكوف قطعياً، 
مع احتماؿ كوف السكوت ا١تشار إليو لغَت ما ذكره، واٟتوامل ا١تمكنة كثَتة، وىذا من 

صلى اهلل عليو وآلو -اجملازفة والغلو ُب أمر اإلٚتاع واإلعتساؼ، واحتجوا ٔتا روي عنو 
 ويع ٠تليفتُت فاقتلوا اآلخر منهما ((.= ))إذا ب-وسلم

صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من دعى إٔب نفسو أو إٔب غَته وىناؾ إماـ -ؤتا روي عنو 
فعليو لعنة اهلل وا١تبلئكة والناس أٚتعُت(( وىذاف ا٠ترباف داللتهما صر٭تة إال أهنما آحادياف 

حاالً بعد حاؿ ٓب يقيموا إال واحداً وا١تسألة قطعية، واحتجوا بأف األمة بعد الصدر األوؿ 
 ٓب يعلم منهم نصب اثنُت ُب عصر واحد وىذا إٚتاع منهم وتأكيد لئلٚتاع األوؿ.

ويرد عليو أف عدـ فعلهم إياه ال يدؿ على امتناعو إ٪تا يدؿ على عدـ وجوبو، واحتج 
ذلك من احمليزوف لو بالقياس على األنبياء عليهم السبلـ، والقضاة واألوصياء، و٨تو 

 الواليات، اليت مرجعها إٔب التصرؼ على الناس.
أنو قاؿ= ال خبلؼ أف اهلل تعأب قد بعث أنبياء ُب عصر  -عليو السبلـ-وعن الناصر 

-واحد، وكذلك حكم األئمة، كاف إبراىيم ولوط ُب عصر واحد، وإٝتاعيل وإسحاؽ 
ُب عصر واحد،  -عليهما السبلـ-ُب عصر واحد، وموسى وىاروف  -عليهما السبلـ

 وداود وطالوت وأمشويل ُب عصر واحد، و٭تِت وعيسى ُب عصر.
قلت= ولعل للمانعُت أف ٬تيبوا بأف القياس غَت صحيح، أما األنبياء عليهم] [ فلعصمتهم 

واألمن من منازعتهم وألف ذلك بوحي من السماء، فنقطع بأنو األصلح وأنو ال مفسدة 
 فيو.

أمرىم يقضي ُب العادة إٔب تنازع وال تشاجر، فالقاضياف ال  وأما األوصياء واٟتكاـ، فليس
يزيد كل واحد منهما على أف يقضي بُت ا١تًتافعُت إليو ٔتا يصح لديو، والوصياف ال يزيد 



حا٢تما ُب التصرؼ ُب ماؿ الصغَت، على تصرؼ ا١تشًتكُت ُب ماؿ ٢تما، والشركة مشروعة 
 وال خلل فيها.

نة للتشاجر والتفاخر وال عصمة مانعة، وليست التصرفات وأما أمر اإلمامُت فإنو مظ
 ا١تقصودة منها بيسَته، وال مقصورة على أشياء معينة.

وأقوؿ وباهلل التوفيق= إين ٓب أزؿ أنظر ُب ىذه ا١تسألة، وأتأمل األمر فيها، برىة من الزماف، 
يد ا١تتعسر أف فإذا نظرت إٔب األمر ا١تقصود بنصب اإلماـ من مصاّب اإلسبلـ، فمن البع

يتمكن إماـ واحد من النظر ُب أمور ا١تسلمُت، ومصاّب الدين ُب ٚتيع النواحي واألقطار 
والبوادي واألمصار، ومن منابذة الظا١تُت ُب ٚتيع األوقات، وىذا أمر يعلم باالضطرار، وال 

والعراؽ،  يتهيأ فيو إنكار، وىل من قاـ بالديار اليمنية مثبلً يتمكن من تدبَت أمور الشاـ،
ومصر، وا٢تند، والصُت، و٨توىا؟ فإذا حكمنا بأنو ال ٬توز أف يقـو ُب ٚتيع األرض غَت 
إماـ وحده، فما يكوف علمو؟ وليس مبلغ قطره ولقد خربنا ىذا األمر فوجدنا اإلماـ ال 

يكاد ٭تكم التصرؼ فيما غاب عنو، ولو مسافة يـو أو يومُت مع وجود األعواف والكفاة، 
ر تكوف مسافتو شهور كثَتة، ودونو البحار وا١تهامة والقفار، ويقوي عندي أنو فكيف بقط

ال أقل من تعدد األئمة بالنظر إٔب األقطار ا١تتباعدة، وأنو ال بأس بأف يقـو إماـ ُب الديار 
 اليمنية، وإماـ آخر بالعراؽ، وإماـ آخر باٞتيل والديلم.

ر، واختبلؼ اآلراء مأموف مع ىذا التباعد وعلى ىذا ُب غَتىا فإف الذي ٮتاؼ منو التشاج
القاطع لؤلخبار، واإلطبلع لؤلغلب، مع كوف ا١تفروض أف كل داع إٔب اهلل تعأب ومنخرط 
ُب سلك األئمة ا٢تداة، قاصداً لوجو اهلل تعأب، ال للملكة والرئاسة، وأف الغرض ا١تقصود 

، ومنابذة الظا١تُت، ولقد كنت ا١تطلوب إحياء دين اهلل تعأب، والنظر ُب مصاّب ا١تسلمُت
شديد العجب من غفلة األصحاب عن ىذا ا١تعٌت وللنظر فيو وتطابق آرائهم ونصوصهم 

ُب مصنفاهتم على خبلفو، وردىم مذىب الناصر وما نقل عنو مع وضوح صوابو، 
وانكشاؼ وجو القوة فيو، و٘تسكهم ُب ذلك بتلك اٟتجج الضئيلة واألدلة الضعيفة 



 يت ال حاصل ٢تا وال تعويل عليها.والدعاوي ال
فلما وفق اهلل تعأب لتحصيل كتاب )الغايات(، وا١تطالعة لو، وقفنا على كبلـ فيو، يشفي 

األواـ، ويشهد ١تصنفو باإلصابة واإلحكاـ، ويقضي بأف الذي وقع ُب أنفسنا وقع مثلو ُب 
 نفسو الكرٯتة الزكية وقضت أنظاره الوافية.

لفظو= وأنا أقوؿ= إنا ١تا علمنا العلة اليت ألجلها منعوا من إمامُت،  ما -عليو السبلـ-قاؿ 
وىو التشاجر عند اختبلؼ الرأي و٨تو ذلك، وعلمنا تقاطع الديار ا١تتباينة كالصُت واليمن 

و٨تو ذلك، ْتيث يتعذر ألجل ذلك التقاطع بُت الديار، وتوسط سبلطُت اٞتور ُب 
ط على األقطار وتواصل شوكتو فيها، فبل يبعد أف البلداف، وضعف يد اإلماـ عن اإلنبسا

٬تب نصب اإلمامُت والثبلثة واألربعة ْتسب تباين الديار، ليحصل بذلك إقامة األمور 
اليت ٬تب نصب اإلماـ من أجلها ُب أقطار كثَتة، لتعذر إقامتها بقائم واحد ُب قطر 

شوكتو فيما بينهما، وتعذر واحد، وتعذر نصب إماـ اليمن والياً لو ُب الصُت مع ارتفاع 
ا١تواصلة عند االحتياج، إٔب أخذ أمره ورأيو ُب إصدار وإيراد لعدـ اتصاؿ شوكتو وتنائي 
الديار و٥تافتها، ويتعذر ذلك ُب مثل أحواؿ زماننا ىذا ومعلـو ضرورة، وإذا علم ذلك 

و األحكاـ اليت وجب علينا أف ال نعطل قطراً من أقطار ا١تسلمُت من إقامة قائم فيو تقـو في
 ٨تتاج اإلماـ فيها.

= وإٚتاع الصحابة إ٪تا كاف حيث حاؿ اإلسبلـ على خبلؼ ما ىو -عليو السبلـ-قاؿ 
عليو اآلف من اإلنتشار، وإتصاؿ شوكتو، حىت صارت اٞتهات ا١تتباينة ألجل إتصاؿ شوكتو 

ليفة وإنفاذ ومواصلة ا٠تليفة كالقطر الواحد، فأمكن إتصاؿ أخبار الوالة حينئذ إٔب ا٠ت
األوامر من جهتو ومن ٍب منعوا ذلك فأما ُب ىذه األحواؿ فاٟتق ما ذكرناه، وإال تعطل 
أكثر األقطار عن إقامة األمور اليت ٨تتاج اإلماـ فيها، وىي جلَّ أحكاـ اإلسبلـ وقواعد 

 ىذا ىو اٟتق الذي يًتجح لنا ُب ىذه ا١تسألة.



ـ، ووَب با١تراـ فيما ذكره ظاىر ظهور الشمس قلت= هلل در ىذا اإلماـ، فقد أجاد الكبل
وعار عن االشتباه واللبس، وقاؿ اٟتاكم صاحب التفسَت= وما ٭تكي عن بعض الزيدية، 
فإ٪تا أرادوا إذا تباعدت الديار، وٓب يقف أحد٫تا على اآلخر مثلما كاف من حاؿ ا٢تادي، 

األحكاـ، حىت إذا التقيا سلم والناصر عليهما السبلـ، وكل واحد منهما يأمر وينهي ويقيم 
 أحد٫تا لآلخر، ويلوح من كبلمو ىذا استحساف ىذا القوؿ.
 باختياره. -عليو السبلـ-وقد تقدـ تصريح اإلماـ عماد الدين واإلسبلـ ٭تِت بن ٛتزة 

قاؿ= واٟتجة عليو أف البعد يقضي ّتواز ذلك ١تصلحة، فإف حادثة لو وقعت ُب أقصى 
ا١تشرؽ، فتستحيل مراجعتو فيها مع قصور وقتها وأنو ال ٯتكن  ا١تغرب واإلماـ ُب أقصى

التأخَت فيها، وعلى ىذا تقضي ا١تصلحة الشرعية ّتواز ما قلناه من صحة قياـ اإلمامُت 
 باألمر مع تباعد٫تا، و٭تتمل ما وقع من اإلٚتاع على ا١تنع من ذلك على تقارب األقطار.

عض أصحابنا، أنو حكي ُب حواشي تذكرة = وقد حكي عن ب-عليو السبلـ-قاؿ ا١تهدي 
-أيب طالب أنو ٬توز إماماف وثبلثة وأربعة ُب وقت واحد ُب بلد واحد بإٚتاع أىل البيت 

 .-عليهم السبلـ
= الرواية فيها ضعف بل ال يبعد القطع بكذهبا فإف كتب أىل البيت -عليو السبلـ-قاؿ 

 مشحونة ٓتبلؼ ذلك، ويتصل ٔتا ذكرناه فوائد=
 دة األؤب= ىل ٬توز خلو الزماف عن إماـ موجود وعن من يصلح لئلمامة أوال؟الفائ

أما الطرؼ األوؿ= فبل كبلـ أنو ٬توز خلو الزماف، عن حصوؿ اإلماـ وانتصابو لئلمامة، 
وذلك أمر متحقق ويرد على قاعدة أصحابنا، وظاىر إطبلقهم ُب وجوب اإلمامة على 

اإلمامة وثبوهتا إطباؽ األمة على اإلخبلؿ بالواجب األمة، أف يقاؿ يلـز من عدـ ٖتصيل 
وىم معصوموف عن ذلك، وىو سؤاؿ متوجو، لكّنا قد قدمنا ُب ذلك ىذا ا١تعٌت ما يرفع 

 اإلشكاؿ وٯتنع من قدح السؤاؿ.
وقاؿ ُب )اإلنتصار(= احملكي عن األئمة العًتة والزيدية وا١تعتزلة والفقهاء، أنو ٬توز خلو 



عقبًل، لكن الشرع ٯتنع من ذلك فبل ٬توز على ىذا خلو الزماف عن  الزماف عن األئمة
األئمة من جهة الشرع، وحكي عن اإلمامية والبلخية أنو ال ٬توز خلو الزماف عن األئمة 

عقبلً وال شرعاً، وذىب ضرار واألصم إٔب جواز خلو الزماف عن األئمة مع سبلمة 
 األحواؿ، وإٔب ىذا ذىبت فرقة من ا٠توارج.

ؿ= وا١تختار جواز خلو الزماف عن اإلماـ بدليل جواز خلوه عن األنبياء، فالفًتة بُت قا
 موسى وعيسى، على ما حكي ألف سنة، والرسوؿ

ألف سنة، وىذا ُب األئمة  -عليو السبلـ-بينو وبُت عيسى  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-
 أؤب وأحق.

فالذي عليو أىل العدؿ، وٚتهور وأما الطرؼ الثاين= وىو ا٠تلو عمن يصلح لئلمامة، 
ا١تتكلمُت ا١تنع من ذلك، قاؿ القاضي عبد اهلل بن حسن الدواري= وا٠تبلؼ ُب ذلك مع 

من ال يوجب اإلمامة، احتج ا١تانعوف من خلو الزماف عن صاّب لئلمامة ّتميع الشروط بأف 
ود و٨تو علينا تكاليف ال تصلح تأديتها إال مع وجود اإلماـ كإقامة اٞتمعات واٟتد

ذلك،فيجب على اهلل تعأب أف ال ٮتلي الزماف عن صاّب لئلمامة، إذ ال يتم لنا تأدية ما  
 كلفناه إال مع وجود اإلماـ.

قاؿ الدواري= فما كاف من الشروط من فعل اهلل كا١تنصب والعقل و٨تو٫تا وجب على اهلل 
 الدواعي ال ٖتصيلو.تعأب فعلو، وما كاف منها اكتسابياً فالواجب عليو تعأب توفَت 

قلت= ُب ىذا االستدالؿ من الركة والضعف وا٠تطل ما ال ٮتفى على ذي أ١تعية وحسن 
روية، وىل الشروط اليت تتوقف عليها الواجبات وىي من فعل اهلل تعأب ٬تب على اهلل أف 

يفعلها و٭تصلها!!؟ ىذا ٦تا ال قائل بو، فإف اهلل سبحانو وتعأب أوجب الواجبات، وىي 
 توقف على العقل والبلوغ، وما كاف منها ٥تتصاً بالذكور كاٞتهاد و٨توه.ت

فيتوقف على الذكورة، وال يقاؿ= إنو ٬تب على اهلل تعأب فعل ىذه الشروط ليتم التكليف، 
وا١تكلف فيما كاف مشروطاً من جهة اهلل ومن فعلو ُب فسحة أف خلقها اهلل تعأب لو بعد 



يف، واهلل سبحانو ال ٬تب عليو أف يفعل ما يتم بو التكليف ما كلفو وإال سقط عنو التكل
 وال قائل بذلك.

ٍب أنو أورد على نفسو سؤاالً فقاؿ= إف قيل إذا كاف الوجو ما ذكرًب، فقولوا= ال ٬توز خلو 
 الزماف عن إماـ، ألف القياـ ٔتا ذكرًب ال يتم إال بوجود إماـ ال بوجود من يصلح فقط.

٬تب على اهلل تعأب أف ٬تعلو على أوصاؼ اإلمامة، اليت ال يقدر قلنا= ال ٬تب ذلك بل 
عليها إال ىو ويوفر دواعيو إٔب اكتساب األوصاؼ اليت ال بد منها ُب ثبوت اإلمامة 

 الصحيحة.
ٍب من ٬تعل طريق اإلمامة الدعوة وا٠تروج فالواجب عليو الدعاء، وعلى القوؿ بالعقد ٬تب 

 م الرضا.العقد على العاقدين وعلى غَتى
ويتفرع على ىذه الفائدة خبلؼ وقع بُت الشيخُت، قاؿ أبو ىاشم= ال ٬توز أف ٮتلو 
الزماف عن قرشي جامع الشرائط، فهذا الشرط وىو شرط ا١تنصب ال بد من حصولو  

 كسابق الشروط، وبو قاؿ قاضي القضاة.
الغزإب وقاؿ الشيخ أبو علي= ال، بل ٬توز خلو الزماف عن حصوؿ ا١تنصب، وبو قاؿ 

وغَته، وحينئذ ٕتوز اإلمامة ُب غَت قرشي كما ٬توز التيمم عند عدـ ا١تاء، وتوقف أبو عبد 
 اهلل البصري، وقد احتج ُب )الغايات( لتصحيح قوؿ أيب ىاشم احتجاجاً بسيطاً.

وال شك أنو األرجح على قاعدهتم، ألهنم أوجبوا أف ال ٮتلو الزماف عن صاّب لئلمامة  
ا١تنصب أحد الشرائط، ويتوقف عليو الصبلح ا١تذكور، ولو قيل ٔتا قالو أبو كامل الشرائط ف

علي للـز مثل ذلك ُب سائر الشروط، فيجوز ا٠تلو عن شرط االجتهاد وعن شرط 
 الشجاعة أو غَت٫تا.

و٬توز حينئذ إمامة ا١تقلد، وإمامة من ليس بشجاع كالتيمم مع الوضوء، إال أف أبا علي 
قياـ اإلماـ ال يفوت بوفات ا١تنصب، فتصح اإلمامة من دونو فجاز فرؽ فقاؿ= ا١تقصود ب

 اختبللو ٓتبلؼ غَته من الشروط كالعقل والعدالة.



تنبيو= ويأٌب على مذىب أصحابنا وقاعدهتم أنو ال ٬توز خلو الزماف عن فاطمي، وقد 
 صرح بو ُب بعض تعاليق الشرح.

ف عن صاّب لئلمامة، فهل ٬توز أف يوجد ُب الفائدة الثانية= إذا ثبت أنو ال ٬توز خلو الزما
وقت واحد ٚتاعة يصلحوف لئلمامة؟ قيل= ىذا ال ينبغي أف يقع فيو منازعة، وال يفتقر إٔب 

مواقعة، وأي مانع ٯتنع من ذلك من جهة القدرة واٟتكمة، وقاؿ عباد بن سليماف 
 واإلمامية= ال ٬توز ذلك.

النص، وأنو ال نص إال على واحد فواحد، وُب أما اإلمامية فبنوا على أصلهم أف طريقها 
اٟتقيقة أنو ال خبلؼ بيننا وبينهم إال ُب قاعدهتم اليت بنو عليها، وال ٮتالفوف ُب جواز 

وجود ٚتاعة فاطميُت ٣تتهدين عدوؿ، أىل تدبَت وشجاعة، وسخى وفضل، وال يعدوف 
 ٥تالفُت ىنا.

الضعيف، أنو لو وجد ٚتاعة صاٟتوف وأما عباد بن سليماف فالذي دعاه إٔب ىذا ا١تذىب 
ألدى ذلك إٔب أف ٮتتار واحد منهم لغَت مرجح ُب اختياره وال يصح ترجيح من غَت 

 مرجح.
وال معٌت ١تا ذكره= وقد جعل عمر الشورى بُت ستة فقضى بصبلحيتهم كلهم، وٓب ينكر 

معتربي الدعوة عليو وا١ترجح لئلمامة أحد اٞتماعة الصاٟتُت، اختيار العاقدين لو، وعند 
سبقو هبا، واختبار العاقدين لواحد من ٚتلة ٚتاعة غَت صاٟتُت غَت مستبدع وال مستنكر، 

فإف العادؿ ا١تختار إذا أعنت لو أمور مستوية، ُب تعلق الداعي وانتفاء الصارؼ اختار 
أحدىا من غَت مرجح، كمن يأكل أحد رغفاف مستوية، وواحدة من رمانات )ال تفاضل 

وكسالك إحدى طريقُت مستويُت ُب اإلتصاؿ إٔب اٞتهة ا١تقصودة ُب القرب بينها(، 
 والسهولة وانتقاء الشوائب.

فرع= إذا فرض وجود ٚتاعة صاٟتُت كما ذكر ما يكوف فرض األمة ُب حقهم، ومن يتعُت 
 للقياـ بأعباء األمة منهم، أما معتربوا الدعوة فالعربة عندىم ١تن دعا منهم وترشح لذلك.



معتربوا العقد فمن أرسل اهلل تعأب العاقدين إليو، ونصبوه كاف ا١تعوؿ عليو كما ذكر  فأما
آنفاً، لكن قاؿ الشيخاف أبو علي، وأبو ىاشم= ال يعمدوا إٔب واحد فيختاروه بل يقرع 

بينهم حيث كانوا مستوين ُب ا٠تصاؿ ا١تعتربة، وقاؿ بعض ا١تعتزلة= بل يكوف ا٢تامشي أؤب 
 قريش حيث كاف الصاٟتوف ٢تذا األمر ىامشياً وغَته.من سائر بطوف 

وقاؿ ضرار بن عمر= بل العجمي أؤب من العريب، والذليل من العزيز ليكوف عزلو إذا 
أحدث ما ال يرضاه ا١تسلموف أيسر وأسهل، وال تعويل على ما ذكره، ألنو بٌت على قاعدة 

ي ٭تدثو اإلماـ إذا كاف فسقاً انعزؿ منهارة وىو صبلحية اإلمامة ُب الناس عموماً، وألف الذ
بذلك وبطلت واليتو من دوف عزؿ عازؿ فتخلفهم عنو كاٍؼ وليس يعترب العزؿ عن التولية 

 ُب اإلماـ كاٟتاكم.
( ٔتا ذكره،  ىكذا ُب )الغايات( وعندي أف االحتجاج على ضرار ٔتا ذكره ال يطابق مراد)ى

 و، وتقطيع عبلئقو، ال نفس بطبلف إمامتو.ألف قصده إمكاف عزلو، وسهولة خلعو عن مرتبت
لكن قولو غٍت عن اإلبطاؿ، وال ينبغي فيو توسيع ا١تقاؿ، ولو كاف علتو العليلة كما ذكره 
القتضت أف ٬تعل اإلماـ من أطراؼ الناس وأدنيائهم، ألف إبطاؿ أمره وقت اٟتاجة إليو 

 أيسر ىذا ما ال ينبغي أف يقوؿ بو ٦تيز. واهلل أعلم.

بأنو ال وجو للقرعة ىنا، إذا اٟتق  -عليو السبلـ-كبلـ الشيخُت، فقد رده ا١تهدي وأما  
للعاقدين فا٠تيار إليهم ُب ا١تنصب وليس للمنصوب حق فبل يقاس على األحكاـ اليت 

اعتربت القرعة فيها ُب مسائل النكاح والعتاؽ والقسمة، فإف وجهها فيها ا١تساواة بُت أىل 
 النصب عند معتربه. اٟتق واٟتق ىاىنا ألىل

وأما من رجح ا٢تامشي على غَته من ا١تعتزلة فكبلمو قوي لوجهُت= أحد٫تا قربو من رسوؿ 
وىو مرجح ظاىر لئلمامة أعرض عنو، فعلى كل واحد  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-اهلل 

 مره.من األمرين و٬تب معرفتو إذا كاف ظاىراً، إما با١توافقة أو بالتربء منو واإلعراض عن أ
وقاؿ القاضي عبد اهلل بن حسن الدواري= إف معرفة شرائط اإلمامة، ومعرفة إماـ الزماف 



واجب على كل مكلف من اآلدميُت، إذ على كل مكلف تكليف يتعلق باإلمامة واإلماـ 
وىذا ُب حق الذكور، فأما ا١ترأة فإف كانت عليها زكاة واجبة أو التزمت أمراً لئلماـ أف 

بت عليها معرفة إمامتو وشرائط اإلمامة وإال ٓب ٬تب عليها، إذ ال تكليف يلزمها إياه وج
عليها يتعلق بذلك، وما ال يتم الواجب إال بو يكوف واجباً كوجوبو، ويدؿ على ذلك 

= ))٘تسكوا بطاعة أئمتكم وال ٗتالفوىم -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-اإلٚتاع أيضاً، وقولو 
تهم معصية اهلل(( والتمسك بالطاعة فرع على معرفة ، فإف طاعتهم طاعة اهلل، ومعصي

 اإلماـ.
تنبيو= مضمونو أنو ىل ٬تب على كل مكلف العلم اليقُت ُب ذلك أو ٬تب عليو العلم ٔتا 

وجد السبيل إٔب علمو، عند بلوغ دعوة اإلماـ إليو ويقلد فيما ال سبيل إليو إٔب العلم بو ُب 
 م بذلك من بعد؟.تلك اٟتاؿ من الشرائط وإف انكتم العل

قاؿ القاضي عبد اهلل بن حسن الدواري= الظاىر من كبلـ العدلية أنو ال بد لو من العلم 
ّتميع ذلك، وال يسوغ لو التقليد بشيئ منو فما علمو با٠تربة فهي كافية ُب ذلك وما ٓب 

يعلمو با٠تربة يطلب العلم بو بالتواتر، وعليو شدة البحث وىو معذور ُب التزاـ حكم 
 اإلمامة، قبل العلم ٔتا ذكرناه.

 وقاؿ الفقيو ٛتيد وغَته= ال بد من العلم بالشرائط اال كونو ٣تتهداً فيكفي التقليد فيو.
وعن بعضهم= وكذلك التدبَت، وجودة الرأي يسوغ التقليد فيو إذ ليس كل مكلف يتمكن 

ط اإلمامة فيو وإف من عرفاف األراء ومصادرىا ومواردىا، وعن بعضهم جواز التقليد ُب شرائ
 أمكن بعد ذلك العلم بالبحث وغَته.

قاؿ القاضي عبد اهلل الدواري= واألصح أنو ال بد من العلم اليقُت بإجتماع الشرائط، وأف 
على كل مكلف ٖتصيل العلم بذلك، با٠تربة أو البحث وعليو الرحلة إٔب اإلماـ، حيث  

لرحلة إٔب عدد ٮتربونو عن حالو خرباً كاف ٮتترب حالو وإف كاف ٦تن ٯتكنو االختبار أو ا



متواتراً، وإف ٓب ٯتكن من اإلختبار وال أخربه عدد التواتر باجتماع الشرائط ففرض اإلمامة 
 ساقط عنو، ىذا حاصل ما وقفنا عليو من كبلـ األصحاب ُب ىذا الباب.

لو و٦تيز ومن وأقوؿ وباهلل التوفيق= إف القوؿ بأنو يلـز ا١تكلف من قارئ وأمي وحاذؽ وذي ب
)ال(٘تييز لو، وأف يعلم علماً يقيناً أف الداعي قد ٚتع الشرائط ا١تعتربة ُب اإلمامة شرطاً 

شرطاً، وأنو يلزمو ما يتوقف ىذا عليو من العلم بلزـو شرائطها، وأنو ال بد منها، وأنو يلزمو 
ٔتا ىو من  بالتوقف كلما ذكر عليو من وجوب اإلمامة، وأنو ال بد منها وعمـو التكليف

الغلو و٣تاوزة اٟتد وارتكاب الشطط واقتحاـ ا١تسلك الوعر واإلعتساؼ، الذي ال ٮتفى 
على أوٕب اإلنصاؼ، ولعمري إف تكليف العواـ بذلك من قبيل تكليف ما ال يطاؽ، وأنو 

خارج عن وسعهم وقدرهتم، وأنو ال يبلغ إٔب ذلك وال إٔب ما ىو دونو طوقهم وقواىم، وأنو 
عن أف يكوف كتكليف )األعمى( بإعجاـ مصحف أو رقم كتاب، وأنو لو أخذ ال يبعد 

عآب من العلماء ا١تختارين يلقن قاصياً أدلة ىذه ا١تسائل، ويلقيها ُب ٝتعو ويشرحها لو 
أعواماً طويبلً أمدىا، عظيماً مددىا، ما بلغ إليها مزيد من ذلك وال أدركو وكاف كسـو 

 من األعبلـ، ولو كاف ىذا واجباً متحتماً لكاف العواـ بعض األنعاـ من أف يتعلم فيصَت
٤تكـو عليهم باإلخبلؿ بواجب اإلمامة، فإهنم ليسوا ُب طرؼ منها وال وسط وأهنم آٙتوف 

معاقبوف مفرطوف، وإهنم ُب طاعتهم لؤلئمة واتباعهم ومشايعتهم واجملاىدة بُت أيديهم، 
ولكاف فرض اإلماـ نفسو وفرض العلماء  واإلئتمار بأوامرىم ٥تطئوف، وللمنكر مرتكبوف،

والفضبلء أف ينكروا عليهم إجابتهم لئلماـ وطاعتهم لو، وتسليم اٟتقوؽ إليو واجملاىدة بُت 
يديو، فليس لئلماـ أف يقهرىم على ا١تنكر، وال ألحد من علماء اإلسبلـ أف يكتم ما 

 علمو اهلل من ذلك.

بلجاـ من نار، وأقل ما يلـز من ذلك أف يتبينوا ما فمن كتم علماً علمو اهلل تعأب إياه أٞتم 
٬تب عليهم ٦تا ذكر وٓب يؤثر عن أحد من األئمة وال من علماء األمة، أنو انتصب ُب 

سوؽ أو جامع أو ٣تمع ليشعر اإلمامة، وإحرازه إياىا، وٚتعو لنصاهبا، وأنو ال ٬توز ٢تم 



واىيو، حىت ٭تصل العلم ٔتا ذكرناه، وكاف اتباعو واستماعو، وطاعتو و٤تبتو، وامتثاؿ أوامره ون
يلـز ُب العواـ أف عجزوا عن ذلك )وٓب( يتمكنوا منو، أف يسقط عنهم تكليف اإلمامة، وأف 

ال ٬توز لئلماـ أف يدعوىم، وال أف يقهرىم على ما ٬تب لو، من تسليم اٟتقوؽ وامتثاؿ 
 بإمامتو، وعليو أف يقبل األوامر، وأف ٢تم أف يعتذروا بأنو ٓب ٭تصل ٢تم العلم اليقُت

ويعذرىم فبل يدعوىم وال يقهرىم، وىذه إلزامات الزمة فإف التزمها أصحابنا فقد اقتحموا 
من احملذورات جانباً، وكانوا ٦تن ٓب ٬تد إال األسنة مركباً، وإف قهقروا عنها وحادوا منها ٓب 

عواـ إف سلم أنو من يكن ٢تم بد من اإلعًتاؼ بأف ٖتصيل العلم اليقُت ليس من فروض ال
 فرض ا١تميزين.

والذي يتوجو ويكوف سليماً من الشطط واألود أفَّ معرفة الشرائط، ووجو اشًتاطها أف 
يعتمدوا معرفة إحراز اإلماـ كيفياهتا واحتوائو عليها، إ٪تا ىو فرض جهابذة النقد وأرباب 

لشك اٟتل والعقد، ومن ىم ُب رتبة النصب واالختيار، ويعزؿ عن مهاوي ا
( وإف فرض العواـ أف يقتدوا بالعلماء األعبلـ، فمن بلغهم دعوتو، وعرفوا 63ص)…..

من علماء زماهنم ومكاهنم إجابتو والتزاـ طاعتو لزمهم أف ٬تيبوه ويستمعوه ويطيعوه ويتبعوه، 
ويعتمدوا ُب أمر دينهم عليو، ويسلموا ما عليهم من اٟتقوؽ إليو، وينهضوا للجهاد بُت 

ذوا دينهم وما ٭تل ٢تم وما ٭تـر عليهم من لدنو، وإف اختلف علماء زماهنم ُب يديو ويأخ
أمره كانوا مع من يعرفوف أف علمو أرجح ودينو أصلح، وإف كانوا ُب درجو واحدة من العلم 

والدين اعتمدوا األكثر وإف استووا من كل وجو، كاف فرضهم التوقف، وىذا ىو ا١تذىب 
اإلمامة وإف عظم شأهنا، وارتفع مكاهنا، تساوي وال تداين العدؿ والقوؿ الفصل، وليس 

 النبوة، وال ىي ُب اشًتاط العلم اليقُت كمثلها وال ُب ٤تلها.

ومن ا١تعلـو أف األنبياء ٓب ترشد أ٦تهم إٔب أنو ٬تب عليهم أف يعلموا نبؤهتم يقينا، وأف 
ذلك ٔتعرفة عدؿ اهلل  ينظروا ُب ثبوهتا، ويستدلوا على إنصافهم هبا، وأف يتطرقوا إٔب

وحكمتو، وأنو ال ٬توز من اٟتكيم أف يظهر ا١تعجزة على الكاذب، وأف ىذه ا١تعجزة اليت 



ظهرت على النيب خارقة للعوائد، خارجة عن نوع اٟتيل والشعابذ، وال قالوا ١تن جاءىم 
ا وال مسلماً من ٨تو األعراب ومن ٓب يستطيع قرع ىذا الباب ال ٬توز لك أف تعتقد نبوئتن

أف ٕتيب دعوتنا، إال بعد أف تنظر ُب أمرنا، وتيقن صحة ما ذكرنا، فإنو إذا كاف فرضو 
العلم اليقُت، ومعرفة صحة النبوة باألدلة والرباىُت ٓب ٬تز لو أف يعتقد ذلك ولو ثبتت 

النبوءة ُب نفس األمر اعتقاداً غَت يقُت، ألنو يكوف مقدماً على ما ال يؤمن قبحو، واإلقداـ 
لى ما ىذه صفتو كاإلقداـ على القبيح، وا١تقدـ على القبيح ٬تب اإلنكار عليو، وليس ع

 يصح على األنبياء أف يقروا من يرتكب ٤تظوراً عليو وال يساعدوه إليو.
وىجَتاىم وديدهنم ما كاف إال قبوؿ  -عليهم السبلـ-ومن ا١تعلـو يقيناً أف عادة األنبياء 
ٔتن وفد عليهم مؤمناً، مع علمهم من حالو أف النظر  قوؿ من جاءىم مسلماً، والسرور

ا١تؤدي إٔب العلم ال ٮتطر ببالو، و٦تا يشهد بذلك ا٠ترب الذي أخرجو البخاري، ومسلم، 
 وأبو داود، والًتمذي، والنسائي، ُب كتبهم ا١تشهورة.

صلى اهلل عليو -قاؿ= بينا ٨تن جلوس مع النيب  -رضي اهلل عنو-ورواية أنس بن مالك 
ُب ا١تسجد إذ دخل رجل على ٚتل ٍب أناخو ُب ا١تسجد ٍب قاؿ= أيكم  -وآلو وسلم

متكئ بُت ظهرانيهم، فقلنا ىذا الرجل  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم–٤تمد؟، ورسوؿ اهلل 
 األبيض ا١تتكئ.

= ))قد أجبتك (( -صلى اهلل عليو وآلو وسلم–فقاؿ ٕب ابن عبد ا١تطلب؟ فقاؿ لو النيب 
جل= إين سائلك فمشدد عليك فبل ٕتد علي ُب نفسك. فقاؿ= ))سل عما بدا فقاؿ لو الر 

لك(( فقاؿ= أسألك بربك ورب من قبلك، اهلل أرسلك إٔب الناس كلهم، فقاؿ= ))اللهم، 
 نعم(( فقاؿ= أنشدؾ باهلل، اهلل أمرؾ أف تصلي الصلوات ا٠تمس، ُب اليـو والليلة.

اهلل أمرؾ أف تصـو ىذا الشهر من السنة= قاؿ= قاؿ= ))اللهم، نعم(( قاؿ= أنشدؾ باهلل، 
))اللهم، نعم(( قاؿ= أنشدؾ باهلل، اهلل أمرؾ أف تأخذ ىذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها 

 على فقرائنا.



قاؿ= ))اللهم، نعم(( قاؿ الرجل= آمنت ٔتا جئت بو، وأنا رسوؿ من ورأي من قومي، وأنا 
لفظ البخاري فانظر كيف أخذ ثبوت النبوة ضماـ بن ثعلبة أخو بٍت سعد بن بكر، ىذا 

وقبل كبلمو ُب ذلك بعدما أكده ٔتا أمكن من  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-عن النيب 
التأكيد واشتد ُب اعتقاده وتصديقو لو عليو، وٓب يلتفت إٔب غَت ذلك وال ْتث عن ا١تعجز 

على ذلك وٓب ينكره  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وال سأؿ عن دليل الصدؽ، وأقره النيب 
عليو، وال يثبت التصديق وال نبهو على النظر واالستدالؿ، وال أرشده إٔب ذلك ا١تعجز، 

ْتاؿ وال سياؽ القصة تقضي بأنو خطر لو ذلك بباؿ، وكونو ذكر أنو رسوؿ من وراءه من 
ليو ، والبلوغ إ-صلى اهلل عليو وآلو وسلم-قومو ليعلموا على ما يأتيهم بو من أمر النيب 

 والدرية ١تا ىو عليو.
وحكى ذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فلم ينكره عليو وال على من وراءه من 
 قومو وأقرىم على ذلك، فتأمل ما ذكرناه تأمل إنصاؼ، واغًتؼ من ىذا النمَت الصاؼ.

 القوؿ فيما تبطل بو إمامة اإلماـ بعد ثبوهتا
 ىو ضرباف=

عل اهلل سبحانو وتعأب وٮترج بو عن التمكن من مباشرة ما قاـ الضرب األوؿ= ما ىو من ف
 ألجلو كاٞتنوف ا١تطبق،والعمى، والصمم، وا١ترض ا١تذىب للقوى.

أو ما كاف مبطبلً ألحد الشروط ا١تعتربة، فمىت صار كذلك ووقع اليأس من عوده على ما  
إٔب عزؿ وال  كاف عليو من أوصاؼ الكماؿ، خرج ٔتجرد ذلك عن اإلمامة، وال يفتقر

 إخراج.
قاؿ اإلماـ ٭تِت= أما اٞتنوف ا١تطبق فبل خبلؼ بُت أئمة العًتة والفقهاء، أنو موجب لبطبلف 

اإلمامة ألنو من استمر عليو اٞتنوف يكوف حينئذ كالصيب ومن كاف كالصيب كيف يكوف 
الفقهاء أنو والياً على أمور ا١تسلمُت، قاؿ= وأما العمى فبل خبلؼ بُت أئمة العًتة أيضاً و 

موجب لبطبلف اإلمامة، وحكى عن الشيخ )أيب( علي اٞتبائي أنو ال يكوف مبطبلً ٢تما، 



 واحتج على بطبلف ما قالو بأف أمور اإلمامة ال تستقيم إال مع البصر.
قاؿ= وأما الزمانة ا١تفرطة وا١ترض ا١تقعد فهما مبطبلف لئلمامة ببل خبلؼ بُت أئمة العًتة 

 ناه.والفقهاء ١تا ذكر 
قلت= ولقائل أف يقوؿ أما ما كاف من ىذه اآلفات والعوارض مقارناً للدعوة أو واقعاً 

عقيبها فبل كبلـ إف ذلك مانع عن ا١تقصود، وصاد عن ا١تراد وال معٌت النتصابو حينئذ، وال 
 غرض يعود منو.

ومهد  وأما إذا فرض أف ىذا أمر عرض لو بعد أف استثبت أمره، وظهر قهره، وانتشر ذكره،
األمور وساسها، وبعث العماؿ ونصب الكفاة، وصار يسوس األمر ويدبره من مقره، 

وأوامره نافذة ُب النواحي ويتلقاه بالقبوؿ، وُب كل جهة وإب يدبر أمرىا، وينظر ُب 
حوادثها، ويقيم ما شرعو اهلل وقاـ اإلماـ ألجلو فيها من اٞتمعة، واٟتدود، وقبض اٟتقوؽ، 

ن ا١تظآب، ونصب راية اٞتهاد، والقياـ بواجبو، فما ا١تانع من بقاء إمامتو، وكف يد الظآب ع
مع بقاء عقلو وتدبَته وحسن رأيو، وكوف الذي عرض لو إما عمى أو صمم أو ٨تو٫تا، ٦تا 

 ال ٯتنعو عن فهم الوقائع واإلطبلع على اٟتوادث والنظر فيها.
 ٮتتل بو خلل ُب أمره وما قاـ لو، ال وكوف العارض ال يبطل معو تصرفو وآرائو وسياستو وال

فيما حضره وال فيما غاب عنو، وقد الح ٕب من سَتة اإلماـ األجل ا١تتوكل على اهلل عز 
وجل، أٛتد بن سليماف، أنو بعد عمى بصره صدر عنو من التصرفات ما ال يسوغ إال مع 

تصرفو، ٦تا جرى بقاء الوالية، وليس ا١ترض ا١تزمن والعمى بأشد ُب ضعف أمره وإخبلؿ 
لعمر بن ا٠تطاب، من تلك النازلة اليت أ١تت بو وقطع ألجلها بذىابو، وصار مأيوساً من 
حياتو، ومن ا١تعلـو أنو ٓب يرفع يده عن التصرؼ حينئذ ُب بقية حياتو وال فيما يكوف بعد 

قتل عند وفاتو، وكاف منو ما كاف من األمر بالشورى، وإلزاـ العمل ٔتقتضاىا إٔب حد إلزاـ ال
 الشارع.



وكاف منهم التزاـ ذلك العمل بو وال معٌت للزـو امتثاؿ أمره فيما أمر بو إال حيث ىو ُب 
تلك )اٟتالة قائم( بأمر اإلمامة، ولو كانت إمامتو قد بطلت لذلك العارض لبطل أمره فبل 

 يعمل بقولو وال يعتمد عليو. واهلل سبحانو أعلم.
  يكن من فعل اهلل تعأب األسر ا١تأيوس فكاكو.ومن ىذه العوارض وقبيلها وإف ٓب

= واليأس ىو غلبة الظن أنو ينقطع عمره ٖتت األسر -عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ا١تهدي 
= وىذا مذىب العًتة، -عليو السبلـ-إلمارات تقتضي ذلك، قاؿ اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة 

يرجى زوا٢تا فإف ٓب يكن مأيوساً واختاره السيداف األخواف، ألف ما ذكر ٔتنزلو العلة اليت ال 
عنو ٓب ينعزؿ ويصَت ٔتنزلة مرجو الزواؿ. وىل العربة باليأس بو أو بالناس؟، األظهر أف العربة 
هبم ُب ذلك ال بو، فإف التكليف ُب نصب غَته يتعلق هبم ال بو، والنظر ُب ذلك إليهم ال 

اإلياس منو ٍب اتفق ٗتلصو من  إليو، فرٔتا يتعذر عليهم فهم ما لديو، فإذا قاـ غَته بعد
 األسر.

= فاحملكي عن اإلمامُت القاسم، والناصر، إف على -عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة 
من قاـ تسليم األمر إٔب األفضل فيهما، فإف أىب كاف ٥تطئاً فاسقاً ىكذا لفظو، حكاه 

ل، والذي حكاه القاضي اإلماـ ٭تِت عنهما، وفيو انضراب واختبلؿ، ال ٮتفى على ا١تتأم
عليهما السبلـ= إف ا١تفضوؿ يسلم األمر لؤلفضل وإف ٓب ُيَسلِّم -عبد اهلل الدواري عنهما 

 فسق، وىذه عبارة قوٯتة وحكاية مستقيمة.
قاؿ= وحكي عن بعض الزيدية= إف الثاين أحق لتحملو األعباء، وصربه على ا١تشاؽ ُب 

 ٣تاىدة أعداء اهلل تعأب.

 ٤تكى عن زين العابدين، والنفس الزكية، وىو رأي السيدين األخوين.قاؿ= وىو 
قاؿ= وىو ا١تختار، ألف الثاين قد صار أفضل من األوؿ ا١تأسور الذي قد تقادـ عهده 

 وعقدت األمة ١تن قاـ باألمر بعده.
فبل ٬توز نقض ذلك ألنو وقع ُب حاؿ ٬توز منو وينعقد كما ال يبطل نكاح األمة بوجداف 



على نكاح اٟترة، وكذا من أخذ الزكاة وىو فقَت ٍب حصل لو الغٌت من بعد فإنو ال  الطوؿ
 يلزمو دفع ما كاف أخذ منها.

قلت= وال شك ُب قوة ىذا القوؿ، ألف قياـ الثاين كاف بعد بطبلف إمامة األوؿ وزوا٢تا، 
 وىو كما لو كاف ذلك ا١تأسور ٓب يدع مع كمالو.

ألسر لئلماـ العظيم ا١تهدي لدين اهلل إبراىيم بن تاج الدين فائدة= اتفق ىذا العارض وىو ا
 -رٛتو اهلل-وكاف من أقمار األئمة األطهار وأسره سلطاف اليمن بأفق حوؿ ذمار، وكاف 

من أىل اٞتد واالجتهاد، ُب إقامة راية اٞتهاد، وحط على صنعاء مرة بعد أخرى، واشتهر 
مَت داود بن اإلماـ ا١تنصور باهلل لو، وأنو أف سبب أسره وغلبة السلطاف عليو خذالف األ

خدعو وطمع فيما بذؿ لو من السلطاف، وإٔب ذلك عرَّض اإلماـ ُب قصيدة لو ذكر فيها 
 قصة أسره وما كاف من أمره، حىت قاؿ=

 حىت إذا خاف بعض األىل موثقو .... وغره فضة السلطاف والذىب
وكاف من أنصاره وأعوانو ونببلء زمنو وأعيانو، وٓب يقم أحد باألمر ُب حياتو بل انتظروا أمره، 

 األمَت الشهَت، اٞتليل ا٠تطَت، ا١تؤيد بن أٛتد، واإلماـ ا١تتوكل على اهلل ا١تطهر بن ٭تِت.

و١تا دنت منو الوفاة أوصى إليهما، ورقم وصيتو ٓتط يده، ُب كتاب كاف معو بلغ بو إليهما 
ما رقمو ُب وصيتو= يا مؤيداه، يا مؤيداه، واستغاث هبما ُب تنفيذ وصاياه، حىت كاف آخر 

 يا مؤيداه، يا مطهراه، يا مطهراه، يا مطهراه.
وقاـ بعده باألمر اإلماـ ا١تتوكل ا١تذكور فبورؾ للدين وا١تسلمُت فيو، وأمر أىل اٞتهات 

ا٠توالنية بتسليم الزكوات، إٔب األمَت ا١تؤيد، لقضى ديوف اإلماـ إبراىيم، واتفق ىذا العارض 
ئلماـ ا١تهدي لدين اهلل أٛتد بن ٭تِت ا١ترتضى، فأسر ُب قصة يـو معرب، وقد جرى لو ل

قريب من األسر ُب بيت بوس، وخلص منو فوراً، فأسر من خروجو ُب أسره الثاين، وظن 
أنو يشدوف فيو وحينئذ فزع طائفة من أىل اٟتل والعقد، إٔب والدنا اإلماـ ا٢تادي لدين اهلل 

 عليو السبلـ.-



هم= القاضي العبلمة ٤تمد بن ٛتزة بن مظفر، ذي ا١تصنفات ا١تتعددة، ُب علم التفسَت، من
فإنو جد ُب ذلك واجتهد، وكانت لو فيو مساع مشكورة، وعنايات مأثورة، وكتب ورسائل 

ُب األفاؽ منشورة، وتابعو وتبايعو أعياف عصره وعلماء دىره، كالسيد فقيو أىل البيت أٛتد 
ده ٦تن حضر قياـ ا١تنصور علي بن صبلح مع القاضي عبد اهلل بن حسن بن داود وىو ووال

الدواري ٍب ندما فيما بلغنا، وأظهرا التوبة، وكالسيد ٤تمد بن الداعي أٛتد بن علي بن أيب 
 الفتح، وكاف آية ُب زمانو، بلغ أنو كاف ٭تي الليل كلو بركعتُت اثنتُت يتلو فيهما القرآف كلو.

ل من أوالد اإلماـ الداعي، ولو تصنيف ُب آيات األحكاـ وغَت والسيد ٤تمد بن جربي
)ىا(ؤالء من السادة آؿ ٭تِت وغَتىم، وكالفقيو العبلمة جبل العلم، يوسف بن أٛتد بن 

عثماف، والقاضي األفضل أٛتد بن سليماف النجري، وكاف من أعياف الزماف، والفقيو 
نسي، والفقيو األعلم األوحد، األعبد، الفاضل ذي الكرامات الباىرات، ٤تمد بن صاّب اآل

٤تمد بن ناجي اٟتمبلين وإخوتو، وكثَت من غَتىم، و٦تن بايعو ُب مبتدأ األمر السيداف 
األوحداف، األخواف ا٢تادي، و٤تمد، ابنا إبراىيم بن علي ا١ترتضى، ومن شواىد ذلك رسالة 

 .أنشئها السيد ا٢تادي ُب تفضيلو وذكر كمالو، أو٢تا= اٟتمد هلل
عليك من إماـ أمة، وكاشف غمة، رفع فيها من شأنو، وقضى بعلو مكانو، وكتاب كتبو 

 السيد ٤تمد ٓتط يده، وجهو إٔب اإلماـ جواباً عن كتاب اإلماـ إليو وقفنا عليو.
وفيو من التعظيم والتبجيل، والثناء اٞتميل ما ال يقدر قدره، وىو مفتتح بأبيات قد ذىب 

 ف فيو الكتاب الوارد إليو=أو٢تا، والباقي منها يص
 فضضت ختامو فأفاض دمعي .... وفض الفهم من قلب جريح

 فلو قد كنت ميتاً ٍب نودي .... بو ألجبت من ٖتت الضريح
 فيا عجباه من طرس بديع .... حباه اهلل معجزة ا١تسيح

 وآخر تلك األبيات الرائقة=



 أمَت ا١تؤمنُت بقيت فينا .... على رغم العداة بقاء نوح
 وال زالت تقاد إليك طوعاً .... رقاب العاصيات من الفتوح

ٍب اتفق بعد ذلك خروج اإلماـ ا١تهدي وفكاكو من األسر، وكانت للهادي علي بن ا١تؤيد 
ُب ذلك عناية، وبعد خروجو جاء قاصداً إٔب اإلماـ ا٢تادي إٔب حىت وافاه بوادي فللة، 

مراء آؿ زيد فاتفقا وخطب كل منهما، حاؿ هنوضو إٔب صعدة الفتتاحها، بعناية من األ
وكانت خطبة ا٢تادي منطوية على التهنئة لو ٓتلوصو من السجن، وخروجو منو، وختمها 

 بأبيات رائية الروي بلغية مضمنة للبيت ا١تشهور، وىو=
 وما جئت حىت أيس الناس أف ٕتي .... وٝتيت منظوراً وجئت على قدر

تتاح تلك ا١تدينة، ويزعم كثَتوف أنو إ٪تا ضمن أبياتو يشَت على أنو جاء حاؿ اإلنتهاض الف
البيت ا١تذكور، لتشَت إٔب حصوؿ األيس منو ٓتروجو وما يقتضي من بطبلف إمامتو، 

وصحة إمامة نفسو، ٍب كاف ٢تما موقف شهده الفضبلء والعلماء بصعدة، ُب دار القاضي 
ى فيو التسليم من ا١تهدي ٭تي بن عبد اهلل بن حسن الدواري، ُب أوؿ يـو اٞتمعة، وجر 

للهادي،وأشهد على نفسو بذلك ٚتاعة من الفضبلء، منهم السيد أٛتد بن داود بن ٭تِت 
بن اٟتسُت، والفقيو ٤تمد بن صاّب اآلنسي، وبنوا على أنو يتؤب خطبة اٞتمعة، ويذكر 
ء  ذلك ويصرح بو وخرجوا من تلك الدار وتفرقوا منها على ما ذكر، فلما فشى ا٠ترب وسا

كثَت من الناس ٦تن لو نفار عن اإلماـ ا٢تادي وكراىتو لقوة شوكتو كالقضاة آؿ الدواري، 
احتالوا ُب بعض ما أبرمو من ذلك، على يد رجل يقاؿ لو= ابن مكابر، يسعى ُب ذلك 
وكاف من أىل حبلوة اللساف، واإلمعاف ُب ا٠تداع، وا١تهارة ُب ا١تكر، حىت شوش قلب 

، فانتظر ١توعده وتؤب الصبلة فلم ٭تضر بل أقاـ ُب ا١تطهر حىت  ا١تهدي، وثبطو عن ذلك
كاد الوقت يفوت، فصعد ا٢تادي ا١تنرب، وتؤب ا٠تطبة والصبلة، وحُت فهم ذلك ا١تهدي، 

 خرج من مطهره، ودخل صلى مع الناس.



روينا ذلك كلو بأسانيد صحيحو، وروايات صر٭تة، عن العدوؿ الثقات، منهم والدي قدس 
حو، ومنهم رجل موثوؽ بو من الفقهاء، آؿ أيب الرجاؿ، يرفعو إٔب الفقيو ٤تمد بن اهلل رو 

صاّب، ومنهم حي اإلماـ ا١تتوكل الكل منهم ساؽ ُب روايتو وفيها اختبلؼ، ويتحصل ٦تا 
اتفقوا عليو ما ذكر إال ا١تتوكل فإنو ٓب يرِو التسليم، بل التواطؤ عليو من طريقة )أخذنا 

 ابن مكابر، واهلل سبحانو وتعأب أعلم. نسبة( التعبَت إٔب
وٓب يزؿ ا٢تادي وا١تهدي مصطحبُت متواصلُت متجاملُت مًتاٛتُت، تدور بينهما مكاتبة 
ومراسلة، وا١تهدي بعد ذلك ا١توقف كا١تنتحي، وإف ٓب يظهر ذلك وال يقطع يده عن 

وإذا عرض عليو  التصرفات بالكلية بل ترؾ التلقب بأمَت ا١تؤمنُت، وطوى ذلك من عبلمتو،
أحد ٦تن قد أجاب ا٢تادي وبايعو، أف ينحرؼ إليو أىب ذلك، وإذا خاض ُب صلح بُت 

القبائل ا١تتعادين وصعب األمر عليو صرفهم إٔب ا٢تادي، وإذا طعن أحد على ا٢تادي ذب 
عنو وأجاب على الطاعن، كما كاف فيو ُب شأف أٛتد بن قاسم الشامي، وكاف من شيعة 

ر )ولفق اعًتاضات( مناقشاً ُب السَتة، قضا بذلك منو عدـ صبلح السريرة ا٢تادي، ٍب نف
ومر على ا١تهدي كا١تتحف لو بذلك، فأجاب عن اعًتاضو وٓب يطلعها واحداً واحداً 

 وانقلب الشامي من عنده خائباً.
الَِّذيَن  و١تا توُب ا٢تادي عزا أوالده فيو، وتأٓب لذىابو ورقم ُب أوؿ تعزيتو اآلية الكرٯتة= }ِإفَّ 

 [.9>آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٟتَاِت َسَيْجَعُل ٢َتُُم الرَّْٛتَاُف ُودِّا{]مرًن= 

وكاف إذا عنَّ ذكره لو ُب كتبو يقوؿ= قدسَّ اهلل روحو ونورَّ ضر٭تو، وقدـ إليو والدي أكـر 
بناحية اهلل نزلو وىو بناحية العة بعد موت والده ا٢تادي، فسلم لو ما تركو من اٟتصوف 

اليمن، واستشاره ُب الديوف اليت مات وىي عليو، استداهنا لبيت ا١تاؿ، فأمر قبائل خوالف 
بتسليم واجبهم لقضائها رٛتهم اهلل تعأب أٚتعُت ورفع درجتهم ُب عليُت وٚتع بيننا وبينهم 

 ُب دار النعيم وجواره الكرًن.
اختياره، وال يزوؿ معو التمكن من الضرب الثاين= ٦تا يبطل إمامة اإلماـ ىو ما يتوقف على 



 التصرؼ كالكفر والفسق.
قاؿ اإلماـ ٭تِت= فإذا وقع من اإلماـ على جهة التعمد للعصياف، بطلت إمامتو النعقاد 

اإلٚتاع من أئمة العًتة والفقهاء، على أف اإلماـ ال ٬توز أف يكوف كافراً وال فاسقاً، 
من خالد بن الوليد بقتلو بٍت  -وآلو وسلمصلى اهلل عليو -واستظهر عليو بتربأ النيب 

ُب أمر ابن عباس، ١تا واله اٟتجاز فاخذ ما لو،  -عليو السبلـ-جذٯتة، وما كاف من علي 
 وأنكر عليو غاية اإلنكار، ووٓتو غاية التوبيخ، ١تا خاف ُب عمالتو.

 قلت= ا١تشهور أف ذلك كاف ُب توليو على بعض األمصار ُب العراؽ.
ُب حق القعقاع برسولو، وا١تغَتة  -عليو السبلـ-= وما كاف من علي -سبلـعليو ال-قاؿ 

بن شعبة، من اإلنكار عليهما، ١تا خانا ُب عمالتهما، وأخذاىا وٟتقا ٔتعاوية، قاؿ= فإذا  
كانت والية العماؿ تبطل بالفسق فهكذا حاؿ اإلماـ تبطل واليتو مع الكفر والفسق أؤب 

 وأحق.

م( إٔب باطن وظاىر، قاؿ ا١تهدي= فإف كاف باطناً ٓب ينحل بو عقد وأعلم أف الفسق )ينقس
اإلمامة، قاؿ= ألنو قد جاز العقد ١تن ٬توز أف يكوف باطنو الفسق وكذلك إذا حدث وٓب 

 يعلموه.
قلت= ىذا الكبلـ قلق فإف أراد أفَّ الذي فسق باطناً، إمامتو صحيحة غَت باطلة وال ذاىبة 

ب إٔب أنو بنفسو ٬توز لو أف يورد ويصدر ويتصرؼ، كما لو ٓب حقيقة، وُب نفس األمر ٧تي
يكن كذلك فهذا بعيد، وما )ىو( حينئٍذ إال ظآب مريد ٚتع إٔب فسقو ا١تبطل ٟتقو 

 التصرفات العظيمة الذي ىو اآلف ليس من أىلها وال ٔتحل ٢تا.
أنو ال جناح  وإف أراد أنو بعد ذلك باؽ على اإلمامة ُب ظاىر األمر وُب حق األمة ْتيث

عليهم ُب طاعتو ومتابعتو والتزاـ أوامره ونواىيو، إذ ليسوا متعبدين ٔتا غاب عنهم، فهذا 
صحيح ال نزاع فيو، إال أنو ال يعد مثبتاً إلمامتو ومانعاً من بطبلهنا ُب نفس األمر كما ُب 

 من عقد لو والظاىر العدالة وىو ُب الباطن فاسق.



و سراً ٓب يطلع عليها، فبل تعود إمامتو إال بتجديد العقد عند قاؿ الراوي= إذا كانت معصيت
القائلُت بو، لكن ليس عليو أف يطلعهم على فسقو وبطبلف إمامتو بل القصد ٕتديد العقد، 

ولو أوىم أنو أراد بتجديده االحتياط والتأكيد، بل ال ٬توز أف ٮتربىم بأنو عصا، وعلى 
ا تاب من تلك ا١تعصية الباطنة تعود إمامتو حيث كاف القوؿ بأف ا١تعترب ىو الدعوة فإنو إذ
 باقياً على التجرد للقياـ بأمر األمة.

قاؿ ا١تهدي= وإف كاف فسقو ظاىراً فاختلف الناس ُب ذلك، فاٞتمهور من ا١تعتزلة والزيدية 
، أنو ٮترج بذلك عن كونو إماماً، كما ال ٬توز ابتداء -رضى اهلل عنو-وىو مذىب الشافعي

لو، وىو الذي رواه العراقيوف عن أيب حنيفة، وأنكروا أف يكوف مذىبو جواز إمامة العقد 
 الفاسق.

وحكى عن ابن ا١تبلٛتي من معتزلة خراساف، وأىل ما وراء النهر= إنو ال يعزؿ بالفسق 
 الظاىر وأنو ٬توز العقد للفاسق.

على بطبلهنا  -عليو السبلـ-وحملمد بن اٟتسن قوالف ُب بطبلف واليتو بالفسق، واحتج 
 [وقرر االحتجاج هبا ٔتا أمكن.457بقولو تعأب= }الَ يَػَناُؿ َعْهِدي الظَّاِلِمَُت {]البقرة= 

وعندي أف االحتجاج هبا ضعيف على القوؿ بأف ا١تسألة قطعية، واحتج بأف اإلمامة إف 
تيار فبل ثبتت بالنص فبل ٬توز أف ينص اهلل على فاسق ويأمر باالقتداء بو، وإف ثبتت باالخ

 ٬توز للمختارين اختيار من ال يثقوف بدينو، ألهنم باختياره حكموه ُب دماء الناس وأموا٢تم.
ما إذا ثبتت بالدعوة، فَتاد وأف تثبت بالدعوة ٓب ٬تز ألحد  -رٛتو اهلل تعأب-قلت= وأ٫تل 

 أف ٬تيب دعوتو وال يعتربىا وال يليب نداه=
 وكيف يقـو الظل والعود أعوج

 ذا تاب من كفره أو فسقو ىل تعود إمامتو وواليتو أو ال؟.تنبيو= إ
قاؿ اإلماـ ٭تِت= الذي عليو أئمة العًتة والفقهاء أف إمامتو تعود عليو، وحكى عن أيب 



العباس واإلمامية، إهنا ال تعود إليو أبداً وال يصلح ٢تا ْتاؿ، قاؿ= وا١تختار أهنا تعود بالتوبة، 
 والفقهاء كما يزوؿ بالتوبة الشرؾ وىو أعظم ا١تعاصي. كما ىو رأي األئمة وا١تعتزلة

قلت= والتحقيق أنو إذا كفر أو فسق بطلت إمامتو وصار الكفر أو الفسق مانعاً منها، فإذا 
تاب زاؿ الكفر والفسق وٓب يصر إماماً إال بثبوت طريق اإلمامة وحصو٢تا، وٕتددىا بأف 

وة، أو بأف ٬تدد نصبو واختياره والعقد لو عند ٬تدد الدعاء إٔب اهلل تعأب عند معتربي الدع
معتربي العقد، وىذا ىو مذىب ا١تتقدمُت من أئمة العًتة أنو ٬تب ٕتديد الدعوة بعد التوبة  
كما ٬تب ابتداء، وحكى ُب )االنتصار( عن القاٝتية= إنو يعود إٔب اإلمامة ٔتجرد التوبة من 

ء ُب عود إمامتو من غَت ٕتديد العقد غَت ٕتديد الدعوة وىو كمذىب ا١تعتزلة والفقها
 واالختيار.

ووجو ذلك بأنو إ٪تا كاف إماماً ٟتصولو على الصفات ا١تعتربة ُب حقو، فإذا فسق زالت 
الوالية وما ٬تب لو، فإذا تاب عاد على ما كاف عليو من الصفات ا١تعتربة ا١توجبة إلمامتو 

من غَت زيادة، وما مثلو إال مثل وىذا الوجو ضعيف، وىو احتجاج بنفس ما ذىبوا إليو 
رجل كاف ٯتلك شيئاً فأزاؿ ملكو ٍب ندـ على السبب ا١تزيل للملك، فكما ال يعود إٔب 
ملكو إال بتمليك جديد كذلك حكم مسئلتنا ىذه، وقد أسند مذىبهم بأف ُب ٕتديد 

ؼ العقد مشقة وإظهاراً للوحشة وخطأً من الدرجة وا١تثولة ومتبعاً لؤلمر، وذلك خبل
للمشروع وىو إسناد ال تعويل عليو، وليس مثل ذلك ٯتنع من الرجوع إٔب القواعد ا١تعتربة 

وال ٕتديد العقد لو أو ٕتديد الدعوة بأشنع من ارتكابو ظهر الفسوؽ بظهور ذلك ُب حقو، 
بعدـ االفتقار إٔب ٕتديد الدعوة عند  -عليو الصبلة والسبلـ-وانتصر اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة 

 ا، بأنو إ٪تا صار إماماً لكمالو وإحرازه شرائطها.معتربيه

وأما على قوؿ معتربي  -عليو السبلـ-وتلك الصفات حاصلة كاملة، وقد زاؿ ا١تانع، قاؿ 
 العقد واإلختيار فبل بد من التجديد.

قلت= إ٪تا يصح ما ذكره لو كاف مذىب معتربي الدعوة معناه أنو يصح أف يصَت إماماً 



للشرائط، وىم ال يقولوف بذلك وإ٪تا نسب اٟتاكم ىذا القوؿ إٔب قائل بنفس كمالو وٚتعو 
٣تهوؿ، ومذىبو غَت مشهور، وألنو)غَت( معموؿ بو وإ٪تا ا١تشهور أنو إ٪تا يصَت إماماً ألجل 
الدعوة بعد حصوؿ الشروط وكما٢تا، فالدعوة ىي السبب ُب ثبوت اإلمامة والعلة ا١توجبة 

ما عرض من كفر أو فسق، فلن تعود إمامتو إال بدعوة  ٢تا، فإذا كانت قد بطلت ألجل
أخرى وعلو توجب مثل ذلك اٟتكم الذي قد زاؿ، وقد يقاؿ= إنا ال ٧تعل الفسق مبطبلً 
للدعوة بل مانعاً من ثبوت أحكامها فإذا زاؿ ا١تانع استمر إ٬تاب العلة وىو تكليف اهلل 

 سبحانو وتعأب.
بة من الفسق الظاىر أو ال؟ ٓب يتعرض اإلماـ ٭تِت بن تنبيو= ىل يعترب االختبار بعد التو 

لذلك بإشارة وال  -عليهما السبلـ-ٛتزة واإلماـ ا١تهدي لدين اهلل أٛتد بن ٭تِت ا١ترتضى 
تصريح، لكن تعرض لذلك القاضي عبد اهلل بن حسن الدواري، وقاؿ= إذا كاف فسقو 

ة، واالستمرار على التوبة سنة فما زاد، جهراً، فإف إمامتو ال تعود إال بعد التوبة ومدة ا٠ترب 
وٮتترب حالو ُب تلك ا١تدة ٍب بعد ذلك تعود لو اإلمامة بتجديد الدعوة عند أىل الدعوة، 

 وٕتديد العقد عند أىل العقد.
قلت= وىذا كبلـ حسن، وإذا اعترب ذلك ُب الشهادة مع خفة ا١تؤنة فيها فاإلمامة ُب ذلك 

 أؤب وأحرى.

كم فاسق التأويل وقد اختلف فقيل= ىو كفسق ا٠توارج ّتامع خروجو من تنبيو آخر= ُب ح
 والية اهلل وتأويلو ضم جهالة إٔب ضبللة.

وقيل ال، ألنو بفسق ا٠تارجة متجر على اهلل سبحانو وتعأب متعمداً لفعل القبيح، فمثلو ال 
ر األمة واإلمامة يؤ٘تن وال يؤمن منو اإلقداـ على غَت ذلك من احملظورات وا١تنكرات، ُب أمو 

تعمداً، وليس كذلك فسق التأويل فإنو إ٪تا ارتكبو ْتسنو ظاناً لئلصابة فيو مع ٖترجو فما 
 يعلمو معصية.



القوؿ ُب أنو ىل لئلماـ أف يعزؿ نفسو ويتنحى عن األمر أوال، وىل للعاقدين لو أف يعزلوه 
 أو ال؟

نو ال يعتزؿ إف عزلوه، ألنو قد صار أما عزؿ العاقدين لو إياه فاألظهر أنو ليس ٢تم ذلك وأ
بعد العقد واالختيار إماماً، يلي التصرؼ عليهم، وعلى غَتىم ويده فوؽ أيديهم، ولو 

جعلنا ٢تم أف يعزلوه وحكمنا بصحة ذلك، لكانت أيديهم فوؽ يده، ولكانوا ىم ا١تتولُت 
 عليو ىذا مع استقامة حا٢تم وعدـ انتشار أمره واختبللو.

بد اهلل بن حسن الدواري= فأما إف وقع ُب أمره اختبلؿ ْتيث لو عرؼ ذلك قاؿ القاضي ع
 قبل العقد ٓب يعقد لو، فلهم عزلو بل رٔتا أنو قد انعزؿ بذلك من غَت عزؿ.

قلت= وُب ىذا الكبلـ نظر، والقصد أنو ال سبيل ٢تم إٔب عزلو، بل إف حدث منو ما يبطل 
تو بو اٟتاؿ إٔب ذلك، فبل يد ٢تم عليو وال إمامتو انعزؿ وبطلت من غَت عزؿ وإف ٓب ين

 سبيل ٢تم إليو.وإف تنحى إٔب غَته=
فقاؿ اإلماـ ا١تهدي لدين اهلل أٛتد بن ٭تِت بن ا١ترتضى= ال ٬توز إذ قد تعلق بو التكليف 
بانتصابو وٕترده وليس إليو إسقاط ذلك التكليف عن نفسو بعد لزومو إال أف يسقطو اهلل 

صلى -ق إٔب معرفة ذلك إال عن وحي، وال وحي بعد موت رسوؿ اهلل تعأب عنو، وال طري
 .-اهلل عليو وآلو وسلم

قاؿ= فأما مع تنحيو لقياـ من ىو أهنض منو بأمر اٞتهاد، ومن ىو أصلح الإلمامة فجائز 
فإف وجد الناصر إٔب ا١تقصود باإلمامة صبلح أمر األمة فإذا كاف بقياـ اآلخر أًب وأكمل 

 ذلك وجب على القائم األوؿ التنحي لو رعاية للمصلحة.وغلب ُب الظن 

قلت= الذي يظهر ٕب جواز التنحي إٔب غَته إذا كاف ذلك الغَت يقـو مقامو ويسد مسده 
و٭تصل بو من إقامة أمر اإلمامة وتكاليفها ما حصل بو إذ ا١تقصود ىو ذلك، وليس ٍب ما 

الستمرار إال حيث يقع ا٠تلل بالًتؾ، يوجبو بعينو دوف غَته، وال دخولو ُب األمر يلزمو ا
 وإال فما الدليل على لزـو ذلك مطلقاً.



وأما تنحيو إٔب من ىو أهنض منو )فإف( ٓب ٧تعلو واجباً و٨تكم بلزومو، وإال فبل أقل من أف 
يكوف أؤب وأعلى، فإف الغرض يكوف بذلك أؤب وأ)و(فر، والصبلح فيو أوضح وأظهر، 

يستدعيو ٦تا يتوقف عليها من إحياء الدين وجهاد ا١تعتدين والقصد باإلمامة حصوؿ ما 
ونفع ا١تسلمُت وقمع الظا١تُت، وما كاف أدخل ُب ا١تقصود كاف أرجح وأصلح وأوجب، 
وألزب وليس القصد ٔتا ٬تب على اإلماـ أمراً راجعاً إٔب نفسو ٥تتصاً بو، إ٪تا يرجع إٔب 

ظر إٔب ما ىو أصلح، واألقـو ْتوائجها عامة ا١تسلمُت وتكليف الدين، وا١تتوجو صرؼ الن
 ومعانيها، واهلل تعأب أعلم.

وأما تنحيو عن األمر ال إٔب غَته، واعتزالو عن التكاليف اإلمامية وإطراحو ٢تا، فقد قاؿ 
اإلماـ عماد اإلسبلـ= ال خبلؼ بُت أئمة العًتة والزيدية، وا١تعتزلة والفقهاء، أنو ال ٬توز ١تن  

مامة أف يعتزؿ عن النظر ُب أمر الرعية، ويتنحى عن التصرؼ فيما كملت فيو أوصاؼ اإل
يتصرؼ فيو األئمة، من األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر، إذا كاف ٬تد من يعينو على 

ذلك من أىل الفضل والدين، فإف ٓب ٬تد من أىل الفضل وأىل العلم من يعينو على أمره 
ُب اإلعتزاؿ، كما فعل أمَت ا١تؤمنُت ُب أوؿ  جاز لو اإلعتزاؿ والتنحي ويكوف ذلك عذراً 

األمر، فإنو اعتزؿ عن التصرؼ ١تا ٓب ٬تد أعواناً على مأربو مع أف اٟتق كاف لو إٔب أف وجد 
األعواف على ذلك، وكما فعل اٟتسن بن على ١تا فسد عليو أصحابو وخذلوه فإنو اعتزؿ 

 األمر وخبله ١تعاوية.
واجتمع إليو الناس ١تا رأى فشلهم ونكوصهم عن نصره وكما فعل القاسم ١تا بويع لو 

وفساد قصودىم وميلهم إٔب الدنيا، وإعراضهم عن اآلخرة، وغلب على ظنو أنو ال ٯتكنو 
القياـ باألمر فاعتزؿ، وىكذا غَت ىؤالء من سادات أىل البيت وأئمة العًتة، يعتزلوف عن 

تعأب واإلعراض عن الدنيا، فإذا ٓب يكن  التصرؼ إذا ٓب ٬تدوا ناصراً، ألف ا١تقصود وجو اهلل
األمر صافياً عن األغراض الدنيوية كاف ذلك موجباً لئلعتزاؿ، وىذا ىو البلئق ٔتن كاف 

 مقصوده األمور األخروية.



أألصح ُب فعل علي بن أيب طالب رضى اهلل عنو،  -عليو السبلـ-وقاؿ اإلماـ ا١تهدي 
وال يتهم، بل )با(اعتزا٢تم ا١تذكور، ولكن يسقط ، أهنا ٓب تبطل -عليو السبلـ-والقاسم 

 فرض اٞتهاد فقط.

وأقوؿ واهلل ا١توفق= ينبغي تلخيص ىذه ا١تسألة وٖتقيق النظر فيها، وإين ٓب أزؿ أتأمل ُب 
أمرىا والنظر ُب أطرافها، وأعدؿ ما يقاؿ فيها، واألقرب أف حاؿ الداعي الداخل ُب ىذا 

ف ُب أوؿ األمر وأخره، فبل يكوف لدخولو ُب ىذا األمر األمر ا١تتحمل إلعباءه، ال ٮتتل
تأثَت ُب اختبلؼ التكليف بل تكليفو بعد دخولو كتكليفو قبلو، وال ٮتتلف اٟتاؿ إال 

باختبلؼ اإلعتبارات، وتعاكس اٟتاالت، فمىت فرض أنو قبل قيامو قد تعُت عليو األمر، 
لو عنو بأف ال يقـو أحد مقامو، وال وٖتتم عليو ىذا التكليف، وصار الزماً لو، ال ٥تلص 

يسد مسده، وحيث يؤدي تأخره إٔب اختبلؿ أمور الدين وانتشار نظاـ اإلسبلـ، قد دخل 
 ُب ذلك األمر قاصداً لوجو اهلل تعأب.

قائماً ٔتا فرض اهلل تعأب فما عدا ٦تا بدا، وحالو ُب اإلنتهاء كحالو ُب اإلبتداء، وحيث ٓب 
يتوجو إليو، وكاف واجباً ٥تَتاً أو فرضاً موسعاً وغَته يقـو مقامو،  يتحتم األمر عليو وال

ويسد مسده، واستمرت اٟتالة ىكذا من قبل قيامو إليها بعده، فليس دخولو ُب األمر بعد 
عقد اإلمامة الزماً وأمراً موجباً، كنذر الناذر وىبة الواىب، وبيع البائع، وال ٍبَّ دليل وال 

خوؿ ُب ىذا األمر يعد من العقود البلزمة وا١توجبات القائمة، شرع يقضي بأف نفس الد
ىذا على سبيل اٞتملة، ٍب إذا فرض انو دخل ُب األمر لتعيينو عليو وتضيقو ُب حقو، ٍب 
اتفق بعد ذلك أف نشأ )وحصل( من الصاٟتُت ٢تذا األمر والذين يقوموف مقامو طائفة 

ار النظاـ، وتنفس أىل الظلم واإلجراـ، ْتيث أف تنحيو ال يؤدي إٔب ضياع األمر وانتش
صارت اٟتاؿ غَت اٟتاؿ، واتسع حينئذ اجملاؿ، وكذلك لو فرض أنو دخل ُب األمر ال 

لتعيينو عليو بل ليقـو بفرض الكفاية، لوْجَد أف الصاّب غَته، ٍب تعقب ذلك عدـ من يقـو 
 ٓب يكن كذلك.مقامو ويسد مسده، فإنو يصَت األمر مضيقاً عليو ومتعيناً بعد أف 



وكذلك فرض أنو دخل ُب األمر لتعينو عليو وٖتتمو ولزومو، غالباً على ظنو وجود األعواف 
وصبلح الشأف، فاتفق بعد ا٠تذالف، وخاف العهود وخاف، حىت آؿ األمر إٔب البطبلف، فإنو 

مع ذلك يصَت ُب فسحة من األمر ويكوف ُب ٗتلصو من الدرؾ، وخروجو عن ىذا 
 نفسو، بل ا٠تروج والتخلص عن الدرؾ أؤب بو وأليق ْتالو. التكليف أمَت

فكذلك لو فرض أنو ٓب يتهيأ لو استقامة حالو، وانتظاـ أمره، إال ٓتروجو عن القانوف 
الشرعي، وبسلوكو السبيل غَت ا١ترضي، واعتبلقو ٔتا يؤٙتو من التصرفات، وإف كاف ُب خبلؿ 

الدينيات، فإنو ال يلزمو أف يتعرض لئلٍب، ويضر  قائماً باألمور ا١تهمات، و٤تصبلً للمصاّب
نفسو لينفع غَته، فإف نظره لنفسو أؤب بو وأوجب عليو، وال ينبغي أف يكوف كذبالة يضيئ 

 للناس وىو ٭تًتؽ.

 القوؿ فيما يلـز الرعية لئلماـ
 = ٬تب عليهم نصرتو ومؤازرتو وإعانتو، ومعاضدتو وإعانتو-عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ٭تِت 

على ما ُب وجهو من ا١تكالف، وأف يطيعوه فيو، وينقادوا ألمره، وينهضوا إذا استنهضهم 
لقتاؿ عدوه، وال يكتموف عليو شيئاً من النصائح، و٬تذبوا لو النصيحة من أنفسهم سراً 

= واألصل ُب ذلك كلو، قولو تعأب= -عليو السبلـ-وجهراً، و٭تـر عليهم خذالنو، قاؿ 
 [.>8ِذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّو َوأَِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُْوٕب اأَلْمِر ِمْنُكْم{]النساء= }يَاأَيػَُّها الَّ 

عليهم -قاؿ= وأولو األمر ىم األئمة بإٚتاع األمة، وروى زيد بن علي، عن آبائو، عن علي 
م عذاب أنو قاؿ= ))ثبلثة ال ينظر اهلل تعأب إليهم يـو القيامة وال يزكيهم، و٢ت -السبلـ

أليم= رجل بايع إماماً عادالً فإف أعطاه شيئاً من الدنيا وفا لو وإف ٓب يعطو ٓب يف لو، 
ورجل قاعد على ظهر الطريق ٯتنع سابلة الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي 

 بسلعتو كذا وكذا وأخذىا اآلخر مصدقاً لو بيمينو وىو كاذب((.
صلى -، وىو ٦تا رفع إٔب النيب -عليو السبلـ-قلت= ظاىره وقف ىذا اٟتديث على علي 

، وأخرجو البخاري، ومسلم، وأبو داود والنسائي، من حديث أيب -اهلل عليو وآلو وسلم



ىريرة، ولفظو= ))ثبلثة ال يكلمهم اهلل تعأب يـو القيامة وال يزكيهم، و٢تم عذاب أليم= رجل 
ُب سلعة بعد العصر فحلف لو  على فضل ماء بطريق ٯتنعو ابن السبيل، ورجل بايع رجبلً 

باهلل تعأب ألخذىا بكذا وكذا فصدقو وأخذىا وىو على غَت ذلك، ورجل بايع إماماً ال 
 يبايعو إال للدنيا، فإف أعطاه منها ما يريد وفا لو وإف ٓب يعطو ٓب يف لو((.

 ويتفرع على ىذه اٞتملة سبعة أحكاـ
 ؟[ حكم= ىل قوؿ اإلماـ يكوف حجة ٬تب العمل بو4]

 حكي عن السيد أيب العباس واإلمامية= إف قولو حجة فبل ٬توز ألحد ٥تالفتو فيما قالو.
عليو -والذي عليو اٞتماىَت من األئمة وسائر األمة أنو ليس ْتجة، وفصل اإلماـ ٭تِت 

ا فاختار أنو حجة فيما يتعلق بالفتاوى دوف غَتىا لقولو تعأب= }يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنو  -السبلـ
[وىو عاـ ُب وجوب الطاعة >8أَِطيُعوا اللََّو َوأَِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُْوٕب اأَلْمِر ِمْنُكْم{]النساء= 

[ فإذا  3;إال ما خرج بدليل، ولقولو تعأب= }َمْن يُِطِع الرَُّسوَؿ فَػَقْد أَطَاَع اللََّو {]النساء= 
 رعية وجبت طاعتو.كاف اإلماـ مطيعاً للرسوؿ فيما أفىت بو من األحكاـ الش

قاؿ= وىذا ىو ا١تراد بقولنا إف قولو حجة ال ٬توز ٥تالفتها فيما أفىت بو من األحكاـ 
 الشرعية ا١تطابقة للكتاب والسنة.

فأما غَت الفتاوى فلم تدؿ عليها داللة فلهذا ٓب تكن الزمة، واحتج القائلوف بأنو حجة 
لك فيما قالو، واحتج النافوف مطلقاً بأف مطلقاً بإنو كما ال ٬توز ٥تالفتو فيما حكم بو كذ

 إثباتو حجة ال تصح إال بداللة عقلية أو شرعية وال داللة على ذلك من أي اٞتهتُت.
قلت= وحجة )..........(ْتجة قولو مطلقاً باطلة، ألف قياس ذلك على حكم قياس 

كم ا١تنصوب فاسد، إذ ال جامع بُت اٟتكم وغَته، ولو لـز ذلك ُب اإلماـ للـز ُب اٟتا 
 للقضاء إذ ال ٬توز ٥تالفة حكمو.

، على ما اختاره من التفصيل، فاحتجاج -عليو السبلـ-وأما ما احتج بو اإلماـ ٭تِت 
عليل، ال ٮتفى على متأمل، خفى وجهو وداللتو، وأف الذي احتج بو إف دؿ على أف قولو 



 بالفتاوى دوف غَتىا.ُب الفتاوى حجة فليدؿ على ذلك ُب غَتىا فليس ما أدٔب بو ٮتتص 
إٔب آخر كبلمو فيو  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وقولو= فإذا كاف اإلماـ مطيعاً للرسوؿ 

 ركة، وما كاف مثل ذلك ينبغي أف يصدر عن مثلو.
قلت= بل حكم من بلغو دعوة اإلماـ، وٖتقيق ذلك= أنو إف علم ٚتعو للشرائط بالتواتر، 

ماـ ٓب يغفل عن الدعاء إليو وعن الدعاء لو، والعذر  فإف كاف لو عذر عن الوصوؿ إٔب اإل
كمرض مانع أو َكْفل والدين عاجزين ال ٬تداف من يكفلهما غَته أو مبلزمة غرًن ال ٬تد 

قضائو، أو خوؼ على نفسو أو مالو، وإذا ٓب يكن لو عذر توجو عليو النهوض إٔب اإلماـ 
تعرؼ اإلماـ ويعرض عليو نفعو فيما والبلوغ إليو لتحقيق حالو فليس ا٠ترب كالعياف، ولي

يصلح لو كتوٕب عمل أو قضاء أو ٨تو ذلك كالوزارة، حيث كاف من أىل الرأي وا١تشورة، 
 وال ٬توز لو التأخر والًتاخي، إال حيث علم أف ال حاجة لئلماـ إليو.

ا = وإذا كاف لو ماؿ وفيو سعة وجبت عليو ا١تواساة لو، ٔت-عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ٭تِت 
قدر عليو ٦تا يكوف فاضبلً عن كفايتو وكفاية من ٯتونو لقولو تعأب= }َىْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِٕتَاَرٍة 

[ إٔب آخر اآليات فنفهم منو وجوب اٞتهاد با١تاؿ كوجوبو ُب النفس، وإف 43{]الصف= 
غَته  علم بالتواتر أو ا٠تربة عدـ ٚتع الداعي للشروط، فبل ٬تب عليو النهوض إليو وال إٔب

 إذ اإلمامة باطلة.

وإف كاف ال علم لو بكماؿ الداعي وال عدـ كمالو، فإف كاف ال عذر لو هنض إليو ليختربه 
ويعرؼ حالو فيما مثلو يعرفو، ويسأؿ غَته عما ال يعرفو كما لو كاف غَته عا١تاً أو كاف عا١تاً 

وإف كاف لو عذر  ببعض الفنوف دوف بعض، فإنو يرجع إٔب من يعلم ذلك كلو ٦تن يثق بو،
ْتث وسأؿ واستخرب من مشافهة ومكاتبة، وكاف فرضة الرجوع إٔب أىل ا١تعرفة والفضل، 

 وقد تقدمت ُب ذلك إشارة.
تنبيو= إذا خشى ا١تكلف من ظآب ُب بلدة على نفسو إذا هنض للبحث عن حاؿ اإلماـ أو 

٤تموؿ حينئذ فيها على إذا قاـ ٔتا ٬تب لو عليو، فإف ا٢تجرة تلزمو عن دار شوكتو، ألنو 



 اإلخبلؿ بواجب كما لو ٛتل على ترؾ الصبلة و٨توىا.
تنبيو آخر= ما ذكر من وجوب البحث ثابت على الرجاؿ فقط دوف النساء، فاألقرب أنو 
ال يلزمهن البحث ألف فرض اٞتهاد ساقط عنهن ووجوب متابعة اإلماـ فرع على وجوب 

 اٞتهاد.
هبا وأخذىا منهن، إذ لو أخذىا ٦تن ال يعتقد إمامتو و٢تن أف وأما الزكاة فلئلماـ مطالبتهن 

. قاؿ= وىو الذي يًتجح عنده، وُب -عليو السبلـ-يقلدف ُب صحة إمامتو، ذكره ا١تهدي 
)تعليق اللمع( للدواري، ما لفظو= ال يلـز ا١ترأة معرفة إماـ زماهنا باإلٚتاع، إال إذا كاف 

 تدفع الزكاة إليو أو بإذنو.عليها زكاة فعليها أف تعرؼ إمامتو ل

 حكم من توقف ُب اإلماـ -5
 اعلم أف التوقف ٮتتلف باعتبار القصد فيو وباعتبار مدلو.

أما القصد فإف عرؼ من ا١تتوقف أف توقفو لسوء قصد، كأف يتوقف عن اتباع اإلماـ 
تو لصحة وطاعتو، أو يشق عليو أمر ا١تتابعة والقياـ ْتق اإلماـ، وتكاليف اإلمامة مع معرف

اإلمامة، أْو ِوْجَد أنو السبيل إٔب معرفتها، أو كاف توقفو لغرض يعود عليو، وعرض من 
أعراض الدنيا يتوصل إليو،أو لئبل يفوت عليو باإلثبات أو النفي مأرب لو ومكاسب أو ٨تو 

ذلك، فمن ىذا حالو ال ينبغي أف يعد متوقفاً بل جائراً على اٟتق متعسفاً وأنو من 
 ُت بأمر الدين ٥تطئ آٍب منخرط ُب سلك أىل اٞترائم.ا١تتهاون

وإف كاف توقفو للتحري ُب أمر دينو، والتثبت ُب إقدامو وإحجامو، وا١تخافة من زلل أقدامو، 
فلينظر ُب وقت توقفو إف كاف ُب زماف يسَت، ال بد للتثبت من التوقف ُب مثلو، وىو ما 

دة، وا١تتوقف على ىذه الكيفية ٦تدوح غَت يسع للخربة التامة، وا١تباحثة الشديدة األكي
. ، وبرئ من النقادة غَت ملزـو  مذمـو

وأما إذا أفرط وغلى ُب التوقف، وطالت فيو مدتو وجاوز القدر احملتاج فيو، فمخطئ آٍب 
لتفريطو فيما أوجب اهلل تعأب عليو من القياـ ْتق اإلماـ، حيث كاف ا١تتوقف فيو كامل 



ومن ا١تباينة لو وعدـ التلبيس ُب أمره حيث كاف غَت ثابت اإلمامة الشرائط ثابت اإلمامة، 
فإنو من دعا وليس بكامل وال ٤تتٍو للصفات ا١تعتربة والشروط احملررة فمباينتو واجبة، ال 

ينبغي ُب حقو اإلدىاف، بل ٬تب كشف القناع والتحذير ُب حقو عن اإلتباع، ألنو ترشح 
رمة عليو، وتصرؼ تصرفات ال تسوغ لو ُب النفوس ١تا ليس أىبلً لو، ودخل ُب أمور ٤ت

واألمواؿ، ولكن التوقف مع صحة إمامة الداعي أشد خطراً وأعظم تفريطاً، ألف الواجب 
عليو مع ذلك أوسع وأشد وألـز ٦تا إذا كاف الداعي غَت إماـ، ومع ذلك فهو أقل جرٯتة من 

الغيث(= البحث عن اإلماـ بعد بلوغ الناُب إٔب سهولة التدارؾ والتبلُب، وقد كاف قاؿ ُب )
دعوتو واجب مضيق، ال ٬توز الًتاخي عن البحث لغَت عذر فسق، وال يسعو اإلخبلؿ 
باعتقاد إمامة اإلماـ، والقطع هبا إال مهلة النظر فقط، ألف العـز على طاعتو بعد بلوغ 

[ فقرف >8ْوٕب اأَلْمِر{]النساء= دعوتو واجب مضيق لآلية= }أَِطيُعوا اللََّو َوأَِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُ 
طاعتو بطاعة الرسوؿ، وال شك أف طاعة الرسوؿ واجبو مضيق، والنظر ُب صحة )نبوتو( 
مضيق ألجل ذلك، فكذلك اإلماـ، قاؿ= وال منازع ُب ذلك وال أحفظ فيو خبلفاً، وال 

إللتزاـ يتوقف أٝتع أف أحداً من األمة يسوغ الًتاخي عن التزاـ أمر اإلماـ بعد قيامو، وا
 على النظر ُب كمالو، فحينئذ يكوف النظر ُب أمره واجباً مضيقاً من دوف تردد.

فائدة= سلك بعض أىل الزماف ُب أمر اإلماـ مسالك غَت معهودة، وال ينبغي أف تكوف 
ألىل ا١تعرفة والديانة ٔتقصودة وما ىي إال بدع ٤تدثة منكرة، و٣تانبة للمناىج الواضحة 

 النَتة.
  أمور الناس ما كاف سنة .... وشر األمور احملدثات البدائعوخَت

فمن ذلك ما اعتمده بعض األعياف من معاملة اإلماـ معاملة ال تقضي بنفي وال إثبات وال 
توقف، وأظهر مدح اإلماـ والثناء عليو والتعظيم لو، والتمس منو الوالية ُب التصرفات 

و ٦تا أمره طوعاً وكرىا، و٦تا عاقب بو العصاة، و٦تا ا١تبتنية عليها، واستعطى منو، وقبل عطيت
ضمنو من عليو حقوؽ هلل تعأب، وحصره فحث العواـ على طاعتو وبيعتو ومصارفتو، فهذا 



 نوع يقضي باإلثبات، وٮتالف حاؿ ا١تتوقف والناُب وينافيو.
١تؤمنُت، ومن طريق آخر= يتحرى ُب مكاتبة اإلماـ عن وصفو باإلمامة، وعن تلقيبو بأمَت ا

وعن اإلجابة على من سألو عنو بأنو إماـ، وىذا مقتضى حاؿ الناُب أو ا١تتوقف واستحسن 
ىذه الطريقة وسلكها إٔب أف فارؽ الدنيا، وتابعو غَته عليها، ورٔتا كاف يقوؿ ىذا رجل كاف 

لو كماؿ و٤تاسن خبلؿ، وقد أجابو وبايعو العلماء والفضبلء، وأىل اٟتل والعقد، وىو 
وأهنض من غَته، وتأىلو ٢تذا األمر وقيامو بتكاليفو أصلح من طرحو لو وإ٫تالو إياه،  أصلح

وليس غَته يقـو مقامو، ومن مثل ىذا يقضي العجب، فإف القواعد ا١تعروفة قاضية بأف 
 الداعي ليس إال أحد رجلُت.

، ومتابعتو إما كامل الشروط جامع الصفات ا١تعتربة، حسن السَتة والسريرة، فهو إماـ قطعاً 
 ومشايعتو والتصريح بإمامتو كل ذلك واجب شرعاً.

وإما خاؿ عن كماؿ الشرائط منتقص الصفات، فالواجب نفي إمامتو، وعدـ إظهار 
متابعتو، واٟتكم عليو ٔتا يقتضيو حالو، واجتناب مذاىبو، وأما ىذا ا١تذىب الغريب، 

جب اهلل تعأب وشرع، ولوال ٤تبة والدين ا١تستحدث ا١تريب، فهو من البدع ا١تصادمة ١تا أو 
اإلٚتاؿ والسًت ألوضحنا األمر، وصرَّحنا ٔتا ٛتل على ذلك من األغراض الدنيوية وا١تقاصد 

 اليت ليست ٔترضية.
ومن ذلك ما اعتمده كثَت من ا١تميزين وأىل الدين، من التهاوف بأمر اإلماـ، وعدـ 

لم، وتنزيل وجوده منزلة العدـ، وعدـ االحتفاؿ بو واالىتماـ، وعدـ مواصلتو بلساف وال ق
اإلنتهاض إليو، ورفض التعلق والتعويل عليو، حىت كأف ىذا تكليف قد نسخ أو أمر قد 

فسخ، وال يظهر منهم أف ذلك لتحققهم لعدـ كمالو وانتقاص شرائطو وخصالو، ولو ادعوا 
فإهنم ما رأوا اإلماـ  ذلك لن يساعدوا إليو، وال يقرروا عليو وإال فمن أين ٢تم الطريق إليو،

وال أبصروه، وال هنضوا إليو وال اختربوه، وإف ادعوا أف ذلك تواتر ٢تم، وانتهى إليهم فغَت 
صحيح ألف ا١تعلـو من حاؿ من واصل اإلماـ من ناحيتهم وهنض إليو من جهتهم أهنم ال 



وامل ٢تم على يعودوف منو إال قائلُت بو معتقدين إلمامتو، ٤تسنُت للثناء عليو، وإ٪تا اٟت
 ذلك متنوعة.

فلعل منهم من ٛتلو على ذلك ٤تبة السكوف والدعة، وعدـ اإلضطراب والزعزعة، والسبلمة 
عليو -عن شوائب دنيوية تعرض ١تلتـز العروة اإلمامية، كاف حي والدنا اإلماـ علي بن ا١تؤيد

-لشأف، يقوؿ ، إذا سئل عن أعياف بايعوه وتابعوه أوؿ الزماف، ٍب رفضوا ذلك ا-السبلـ
= ))غلب عليهم حب ا١تدف، ولعل منهم من دعاه إٔب ذلك اآلنفة عن -عليو السبلـ

اإل٩تراط ُب سلك األتباع، والتعاظم أف يعد من زمرة األشياع، وما كاف ذلك يليق بذي 
، وُب  ، وصاحبو ُب الدنيا منتقص ملـو ديانة وٖتقيق، فإف الكرب على كل تقدير مذمـو

، فكيف إذا صد عن القياـ ٔتا أوجب اهلل تعأب من اآلخرة للجنة اليت  وعد ا١تتقوف ٤ترـو
حقوؽ اإلماـ، ولعل منهم من يعتقد أف اإلمامة درجة مرتفعة، ال ينا٢تا أحد من أىل 

األزماف ا١تتأخرة، ورتبة منيعة عليهم متنكرة متوعرة، وأهنا أمر قد طوى وتعذر بكل حاؿ 
ف فما قبلها من األزماف، وىذه جهالة ونوع ضبللة، فلم وما كانت إال منذ مدة اإلماـ فبل

 يكن مثل ذلك حجراً ٤تجوراً، وما كاف عطاء ربك ٤تظوراً.
وغَت مستبعد )و( ال مستبدع، أف يدخر لكثَت من ا١تتأخرين، ما عزب عن كثَت من 

ف ا١تتقدمُت، والفضل بيد اهلل يؤتيو من يشاء، وليس ُب العقل وال ُب الشرع ما يقضي بأ
 شرائط اإلمامة قد تعذرت، وأف مسالك الساعُت إليها قد توعرت((.

 حكم من امتنع من بيعة اإلماـ -6
، ُب كتاب )األحكاـ(= أهنا تطرح -عليو السبلـ-الذي ذكره اإلماـ ا٢تادي إٔب اٟتق 

 شهادتو، وتسقط عدالتو، و٭تـر نصيبو من الفيء.
= سقطت عدالتو، ألف اإلٚتاع منعقد على فسقو -عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة 

= وإ٪تا -عليو السبلـ-ٔتخالفتو اإلماـ، فيما تعود مصلحتو على عامة ا١تسلمُت، قاؿ 
طرحت شهادتو فؤلنا إذا حكمنا عليو بالفسق، ٓب يكن مقبوؿ الشهادة، وأما ٖترًن الفيء 



 لئلماـ والكوف ٖتت طاعتو.انتهى. فإ٪تا يستحق بالنصرة
واٟتاصل أهنا من ما ٬تب لئلماـ على ا١تأمـو وإف امتنع منها فقد أخل بواجب، ودليل 

[وال طاعة ١تن >8وجوهبا اآلية الكرٯتة= }أَِطيُعوا اللََّو َوأَِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُْوٕب اأَلْمِر{]النساء= 
مر اإلماـ، وقد يقع هبا هتوين أمر من يعاديو، امتنع من بيعة اإلماـ، وألف فيها قوة أل

وينتظم هبا اٟتاؿ، و٬تتمع بو الشمل، وتقع هبا السكينة والطمأنينة ُب قلب اإلماـ، وظنو 
، ١تا مشلتو وتأكد طاعتو، و٭تاذر من  ، وٖتصل هبا مراعات ا١تأمـو بنفسو على ا١تأمـو

 ُب زمرهتم.٥تالفتها أف يصَت منسوباً إٔب حزب الناكثُت، والدخوؿ 
وكما أهنا ٕتب حيث طلبها اإلماـ أواًل، فإهنا ٕتب حيث طلبها ثانياً وثالثاً ١تا ذكرناه، 

 -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-والنظر ُب ذلك إٔب اإلماـ حسبما يراه مصلحة، فإف النيب 
بايع األنصار قبل خروجو من مكة بيعتُت، بيعة النساء ٝتيت بذلك، الشتما٢تا على ما 

 مل عليو بيعة النساء ا١تذكورة ُب سورة ا١تودة.اشت
 ٍب بيعة العقبة على ا١توت= وبايع بعد مصَته إٔب ا١تدينة بيعتُت=

فالبيعة األؤب= بيعة الرضواف، ١تا أمر عثماف أف يتحسس لو أخبار مكة، فبلغو أهنم قتلوه، 
 وىي بيعة الرضواف وبيعة الشجرة.

رساؿ عثماف إٔب مكة كاف من اٟتديبية، واإلرجاؼ بقتلو والبيعة الثانية= يـو اٟتديبية، وإ
،  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-بلغ إٔب اٟتديبية فبايع النيب  أصحابو على مناجزة القـو

وصفق مشالو على ٯتينو فبايع هبا لعثماف، وكبلـ جابر ُب ىذه البيعة اليت ىي بيعة الرضواف، 
 وبيعة الشجرة، وبيعة اٟتديبية.

 ة ابن ىشاـ ُب غزوة اٟتدبيبة، وقصتها= ١تا بلغ رسوؿ اهللقاؿ ُب سَت 
، ودعا رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- أف عثماف قد قتل ال يربح حىت يناجز القـو
الناس إٔب البيعة، وكانت بيعة الرضواف ٖتت الشجرة فكاف  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-

 على ا١توت. - عليو وآلو وسلمصلى اهلل-الناس يقولوف= بايعهم رسوؿ اهلل 



صلى اهلل عليو وآلو -يقوؿ= إف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-وكاف جابر بن عبد اهلل 
 ٓب يبايعنا على ا١توت، ولكن بايعنا على أف ال نفر، واهلل سبحانو وتعأب أعلم. -وسلم

 حكم ناكث بيعة اإلماـ -7
ماـ العادؿ احملق، وامتنع من طاعتو مع = من نكث بيعة اإل-عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ٭تِت 

العلم بإمامتو، فهو فاسق باإلٚتاع، لكن ال يقاتلو اإلماـ ما ٓب يظهر العداوة وٓب يقاتل، 
ٓب يقاتل ابن عمر، وأسامة، و٤تمد بن مسلمة مع  -عليو السبلـ-فإف أمَت ا١تؤمنُت علياً 

 ما ظهر منهم من نكث بيعتو ١تا ٓب ٭تاربوه.
حقيقة النكث منهم، فا١تشهور عن ابن عمر أنو ٓب يبايع حىت شنع كثَتوف قلت= يتحقق 

، وكونو بايع اٟتجاج لعبد ا١تلك بن -عليو السبلـ-عليو المتناعو من بيعة أمَت ا١تؤمنُت 
مرواف، وا١تشهور عنهم التوقف وا٠تذالف، وعدـ القياـ معو ُب حروبو، وتركهم اٞتهاد، واهلل 

 سبحانو وتعأب أعلم.

 حكم من ضم إٔب نكث البيعة قتالو -8
، فلم يقتصرا على -عليو السبلـ-وىذا كما كاف من طلحة والزبَت، ُب حق أمَت ا١تؤمنُت 

 ٣ترد النكث بل كاف منهما ما كاف من قتالو والبغي عليو وا١تناصبة لو.
اٟتق = فؤلجل ىذا فسقوا ٓتروجهم عليو مع كونو داعياً إٔب -عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ٭تِت

 وأمر بقتا٢تم.
= أمرت أف أقاتل الناكثُت والقاسطُت وا١تارقُت، وقاؿ= ما وجدت إال -عليو السبلـ-قاؿ 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم.-قتا٢تم أو الكفر ٔتا أنزؿ على ٤تمد 

 حكم من عرؼ بالتثبيط عن اإلماـ -9
 لك.إما عن بيعتو أو عن إمامتو، أو عن ا٠تروج إليو، ومناصرتو أو ٨تو ذ

= فالواجب تعزيره بالضرب واٟتبس واإلىانة، وإف -عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة 



رأى اإلماـ طرده طرده ألنو ساع ُب توىُت أمر اإلماـ، وفساد أحوالو، وينشأ من ذلك 
ضعف أحواؿ ا١تسلمُت وتقوية أمر الفسقة، والظلمة، فمن كانت ىذه حالو استحق الزجر 

و على ما ىو فساد ُب الدين، و٤تظور ُب حكم رب العا١تُت وألف ُب والتأديب إلقدام
إىانتو بشئ ٦تا ذكر زجراً وٖتذيراً ومنعاً لغَته عن مثل حالو، ولئن مثل ذلك نوع من 

 اإلرجاؼ وقد قاؿ تعأب= }لَِئْن َٓبْ يَػْنَتِو اْلُمَناِفُقوَف َوالَِّذيَن ُب قُػُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَف ُب 
 [اآليات.93اْلَمِديَنِة{]األحزاب= 

= وقد تضمنت إبعاد مريض القلب عن قبوؿ دعوة -عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة 
وحجتو، وذكر استحقاقو اللعنة والطرد واإلغراء بو  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-رسوؿ اهلل 

إال  -عليو وآلو وسلم صلى اهلل-والقتل، فهكذا يكوف حاؿ اإلماـ لقيامو مقاـ الرسوؿ 
 فيما خصو الدليل.

تنبيو= من كاف من أىل التثبيط أو من كاف يظهر منو الفساد على اإلماـ، فبل ينبغي أف 
يأذف لو اإلماـ با٠تروج معو أو مع بعض أمرائو، وال ٬توز للمؤمنُت أف يصطحبوه، وحاؿ 

 من يظهر منو الفساد على أحد وجوه، منها=
ٞتهاد= كأف يصف كثرة أىل اٟترب، أو كثرة خيو٢تم أو جودة ٗتذيل ا١تسلمُت عن ا

سبلحهم، وأنو ال طاقة للمسلمُت هبم فمثل ىذا يهنهم ويكسر من ٫تهم ُب اإلقداـ على 
 القتاؿ.

ومنها= أف يصدر منو ما يكوف فيو عوف ألعداء اٟتق كأف يزعم أف ورائهم مدداً عظيماً أو 
 ا.أف من ورائهم كميناً أو جيشاً كثَتً 

ومنها= أف يأٌب بغَت ىذا ا١تعٌت من اإلرجاؼ، وما ييئس ا١تسلموف عن النيل من خصومهم 
 لقوة شوكتهم و٨تو ذلك.

ومنها= أف يكوف جاسوساً، وىو الذي ينقل أخبار أىل اٟتق إٔب أعاديهم، ويد٢تم على 
حضر  عوراهتم، ويفضي إليهم بأسرارىم، وىؤالء ال ينبغي أف يصحبوا اإلماـ ُب سفر وال



وال جيوشو، وىم ا١تقصودوف ُب قولو تعأب= }اقْػُعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَن ، َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما 
ْوَضُعوا ِخبلََلُكْم{]التوبة=  ََ [أي= ما زادوكم إال ضرراً وفساداً، :79،7زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَباالً َواَل

 وألوقعوا ا٠تبلؼ بينكم.
 -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وعكم، ال يقاؿ= فقد كاف النيب وقيل= ال تسرعوا إٔب تفريق ٚت

يأذف لعبد اهلل بن أيب ُب ا٠تروج معو، وكاف جامعاً ٢تذه ا٠تصاؿ الرذائل، وكاف من أعظم 
ا١تثبطُت وا١تخذلُت، ال بالقوؿ أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كانوا ال 

ى، وأين جنود األئمة عليهم السبلـ ومن يصحبهم يلتفتوف إٔب مثلو، ألهنم أىل الرب والتقو 
كاف ينزؿ عليو الوحي بأخبارىم، وما   -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-منهم!؟ وألف رسوؿ اهلل 

 يصدر منهم فيطلع على مكرىم ٓتبلؼ األئمة عليهم السبلـ.

 حكم اٞتاسوس -:
اً ألىل اٟترب = إف كاف جاسوس-عليو السبلـ-وقد تقدـ ذكر صفتو، قاؿ اإلماـ ٭تِت 

جاز قتلو إف كاف ُب دار اٟترب، وإف دخل دار اإلسبلـ بغَت أماف جاز ذلك وجاز 
اسًتقاقو، ويكوف فيئاً ١تن أخذه. وإف دخل بأماف طرد وأخرج لفساده، فإف امتنع نبذ إليو 

 العهد وجاز قتلو، وإف كاف جاسوساً ألىل البغي قتل إف قتل قصاصاً.
١تسلمُت بسببو، ما دامت اٟترب قائمة بُت اإلماـ والبغاة، وإف وكذا إف قُِتَل أحد من ا

أتفقت ا٢تدنة طرد وٓب يقتل. ويلحق هبذا الباب ذكر مسألة جليلة القدر، عظيمة ا٠تطر، 
وىي أف من حقوؽ اإلماـ ا١تفروضة على ا١تسلمُت، تسليم الزكوات إليو، وتبليغها حىت 

ا، وظاىرىا وباطنها، ومن صرفها إٔب غَته بغَت تصَت بيده قليلها وكثَتىا وصغَتىا وكبَتى
أمره أعاد، ومن اهتمو بالغل استحلفو با١تواثيق الشداد، والقوؿ بأف الوالية ُب ذلك إليو، ىو 
مذىب األئمة األعبلـ واحملققُت من علماء اإلسبلـ، واٟتجة على ذلك قولو تعأب= } ُخْذ 

صلى اهلل عليو -اآلية، وما رواه ابن عمر، عن النيب [436ِمْن أَْمَوا٢تِِْم َصَدَقًة {]التوبة= 
 = ))ادفعوا صدقاتكم إٔب من أواله اهلل تعأب أمركم ((.-وآلو وسلم



= ))أمرت أف أخذىا من أغنيائكم ، وأردىا ُب -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وقولو 
 فقرائكم((.

)إعلم أف ُب أموا٢تم ١تعاذ حُت أرسلو إٔب اليمن= ) -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وقولو 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد ُب فقرائهم(( واإلماـ خليفة الرسوؿ، والقائم مقامو فيما 

يتعلق بأحكاـ الشرع إال ما خصو الدليل، وقد قاؿ أبو بكر ُب أمر بٍت حنيفة= لو منعوين 
ربتهم، وٓب ٟتا -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-عقااًل، أو قاؿ= عناقاً ٦تا أعطوه رسوؿ اهلل 

بل استقر رأيهم كلهم على ذلك، وعلى ذلك  -رضي اهلل عنهم-ينكره أحد من الصحابة 
جرى عمل ا٠تلفاء األرشدين، واألئمة ا٢تادين، خلفاً عن سلف، ما تباين رأيهم ُب ذلك 

وخلفائو وأئمة األمة،  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وال اختلف، وا١تعلـو من أمر رسوؿ اهلل 
العماؿ على الزكوات، وبعث السعاة ُب ٚتيع اٞتهات، لقبض ظاىرىا وباطنها،  استعماؿ

وخافيها ُب أداين األرض وقاصيها، وجهاد من عصاىم ُب تسلميها، والتصريح بتشنيع 
جرٯتتو وتعظيمها، وقد خالف الفريقاف الشافعي وأصحابو، وأبو حنيفة وأصحابو، ُب 

حكمهما، وأمواؿ التجارة، وا١تعٌت ما كانت زكاتو ربع  الزكوات الباطنة، زكاة النقدين وما ُب
العشر فقالوا= إف والية ما ىذه حالو إٔب أرباهبا، وليس لوالية اإلماـ تعلق بو، ونسب ىذا 

، وحجة أىل ىذا ا١تذىب قولو تعأب= -عليهم السبلـ-إٔب ٚتاعة من متقدمي أىل البيت 
َوِإْف ُٗتُْفوَىا َوتُػْؤُتوَىا اْلُفَقرَاَء فَػُهَو َخيػٌْر َلُكْم{]البقرة=  }ِإْف تُػْبُدوا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِىيَ 

5:4.] 
، وأعاد من بركاتو ُب )الثمرات(= و٭تتمل أف -رٛتو اهلل تعأب-قاؿ الفقيو ؼ ابن عثماف 

 ا١تراد صدقة النقد أو مع عدـ اإلماـ انتهى.

إهنا مرجوحة غَت راجحة،١تا تقدـ وال كبلـ إف داللة ىذه اآلية غَت صر٭تة وال واضحة، ف
من أدلة ا١تذىب ا١تختار، وقاؿ الشافعي ُب أحد قوليو وىو اٞتديد وكذلك زكاة األمواؿ 

الظاىرة كا١تواشي، وما أخرجت األرض، وال حجة لو ُب ىذا إال القياس على الباطنة، وإذا 



اقتضى ا١تقاـ اختل األصل ٓب يصح ما يبٌت عليو فهذا ما سنح ذكره ُب ىذا الفصل، و 
 ذكره، وا١تسألة مبسوطة ُب مواضعها من الكتب الفروعية.

تنبيو= وُب حكم الزكوات ُب ثبوت والية اإلماـ عليها، واستنادىا إليو الفطرة، وا٠تمس، 
واٞتزية، وا٠تراج كالصلح، وما جرى ىذا اجملرى، وباٞتملة فجميع اٟتقوؽ إال ما كاف وجوبو 

وا١تظآب اجملهولة، وما ىو بسبب منو، فاٞتمهور أف واليتو سبب من ا١تكلف كالكفارات، 
 إٔب من وجب عليو وال ٮتلو عن خبلؼ ٖتقيقة ُب موضعو، واهلل تعأب أعلم.

 فائدة عظيمة النفع، ينبغي أف يصغى إليها ويعوؿ عليها=

داء إعلم أف مدار أمر اإلماـ فيما يراد منو، وما يقـو ألجلو عن حقوؽ اهلل ومصَتىا إليو أ
اٞتهاد الذي ىو سناـ اإلسبلـ وأجل فرائضو، ال يقـو ويتهيأ إال ببذؿ األمواؿ، وٕتنيد 
األجناد، وإعطاء الرغائب، وكذلك غَته من مصاّب الدين ومواساة احملتاجُت، وتعهد 

ا١تساجد وا١تناىل، وإحياء العلم والتدريس، وإطعاـ الطعاـ، وارتباط ا٠تيل وغَتىا، ٦تا يدور 
و، واإلنفاؽ على العآب والعهد وغَت ذلك ْتيث أنو لوال ثبوت األمواؿ وحقوؽ اهلل أمره علي

١تا أمكنو النظر ُب شيء من تلك األمور، ولكاف كآحاد الناس ٓب تستقم لو راية، وال كاف 
على إمامتو آية، فسبيل من وفقو اهلل تعأب للقياـ ْتق اإلماـ تعظيم ىذا اٟتق الذي لئلماـ 

اإلسبلـ، واٟتث عليو والدعاء إليو، ومن التفريط ُب جنب اهلل واإلساءة إٔب  ُب قلوب أىل
اإلماـ الداعي إٔب اهلل تعأب ما اعتاده كثَت من ا١تتسمُت بالفقو، ا١تتسمُت بالتشنيع، ا١تدعُت 

للتمييز من التثبيط للناس عن تسليم اٟتقوؽ إٔب اإلماـ، والًتخيص ٢تم ُب ذلك وإفتائهم 
كواهتم إليهم، ومدار النظر فيها عليهم، وأنو ىو ا١تختار للمذىب، وليس وراء بأف والية ز 

ذلك للمرء مطلب، والذي دعاىم إٔب ذلك التحامل على اإلماـ، وكراىية الصبلح ألمره، 
واإلنتظاـ والتهافت على اختطاؼ الزكوات، والولع باألخذ وقوؿ ىات، ْتيث أهنم لو 

راـ، ما أفتوا هبذه الفتوى، وال صرحوا هبذه الدعوى، وما رضوا عن اإلماـ، وحظوا منو با١ت



أفتوا ٔتا أفتوا بو إال اتباعاً لؤلىواء، وخبطاً كخبط عشواء، وال ٖتل الفتوى إال لذي 
 االجتهاد، والنظر الوقَّاد، أو لذي الًتجيح الفارؽ بُت السقيم والصحيح، ما قرر كبلماً 

حقو اإلعراض والسكوت، ليس )بعثك فاردجي( ُب كتاب، أو قراءة قرآة بتلقن مرتاب، ف
 ولكن التجاسر على الفتوى ٦تن ليس بأىلها من بدع الزماف.

 وخَت أمور الناس ما كاف سنة .... وشر األمور احملدثات البدائع
وىذا ا١تذىب مشهورة نسبتو إٔب أيب طالب، وروي عن ا٢تادي، والناصر، وأيب العباس، 

١تا ُب سَتتو من كونو هنى  -عليو السبلـ-إ٪تا عزي إٔب ا٢تادي وظاىر كبلـ )اإلنتصار( أنو 
عن أخذ الزكاة ٦تن نأئي من الببلد اليت ال يليها، ألنو ال ٭تميهم فإف سلموىا طوعا جاز 

 وىذه رواية، اهلل أعلم بصحتها.
هنم، والتعليل بعدـ اٟتماية عليل، وليس الزكاة كاٞتزية وال العلة ُب وجوهبا ٛتاية أىلها وأما

إ٪تا ىي عبادة مالية ْتت، ٛتي صاحبها أو ٓب ٭تم أمن أو ٓب يأمن، وٯتكن االستدالؿ هبذا 
على ضعف الرواية، فمثل ىذا التعليل ما ينبغي أف يصدر عن ذلك اإلماـ اٞتليل، وقد 

ُب )األحكاـ(= وإذا كاف ُب الزماف إماـ حق فإليو استيفاء الزكوات   -عليو السبلـ-قاؿ 
ناؼ األمواؿ الظاىرة والباطنة، وإٔب من يليو من قبلو، ولو أف ٬تر أرباب كلها من أص

األمواؿ على ٛتلها إليو، ويستحلف من يتهم بإخفائها، قاؿ ُب )اإلنتصار(= وحكي عن 
الناصر أنو قاؿ= ولئلماـ ا١تطالبة بزكاة األمواؿ الظاىرة والباطنة، وليس ألرباهبا أف يدفعوىا 

من قرابتهم، ويلزمهم دفعها إٔب اإلماـ ومن يلي من قبلو بأمره إٔب أحد )٦تن( ٭تبوف 
 ليدفعها إليو، ولئلماـ أف يعزز من فعلها.

= فهذاف اإلماماف قد تطابق كبلمهما وتوافقا على أف نظر -عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ٭تي 
 الزكوات إٔب اإلماـ الذي على اٟتق والعدؿ.

ىذا تصريح وال تعريض، بأف ذلك مقصو)ر(  -عليهما السبلـ-قلت= وليس ُب كبلمهما 
على جهة دوف جهة، وال على ناس دوف ناس، وال أنو يتوقف على نفوذ األوامر، ٍب نقوؿ 



ألىل الفتوى= تلك الفتوى ا١تتبعة لؤلىواء، قد نص ُب )الياقوتة( وغَتىا على أف األفضل 
ٓب تعرفوا العواـ بأف األفضل  عند أىل ىذا ا١تذىب الصرؼ إٔب اإلماـ، فإذا أفتيتم بو فِلمَ 

خبلؼ ذلك، ٍب نقوؿ ٢تم= قد ذكر الفقيو العبلمة يوسف بن أٛتد بن عثماف، ُب 
)الزىور(، وغَته، وحكوا عمن حكوا عنو أف ىذا مع عدـ مطالبة اإلماـ باٟتقوؽ، فأما مع 

ماـ أف ا١تطالبة منو فيكوف أمرىا إليو إٚتاعاً، ٍب نقوؿ= قد نص أىل ا١تذىب على أف لئل
يلـز الناس مذىبو فيما يقوي بو أمره، فأين أنتم عن اإللزاـ وعن وجوب اإللتزاـ!؟، ٍب نقوؿ 

٢تم= ىبل قصدًب اهلل عز وجل ُب العواـ بأف تفتوىم ٔتا ىو األحوط ٢تم ُب دينهم، فإف 
إٔب القائلُت بأف واليتها إليهم يقولوف بأف صرفها إٔب اإلماـ أفضل، والقائلُت بأف واليتها 
اإلماـ يقولوف صرفهم ٢تا بأنفسهم ال ٬تزيهم، ويصَتوف آٙتُت مطالبُت هبا ُب الدنيا 

واآلخرة، فأي شيء ىو األؤب ٢تم تسليمها إٔب اإلماـ فيقع ا٠تبلص ٢تم إٚتاعا، أو 
تفريقها بأيديهم فيكونوا ُب ذلك عند البعض آٙتُت ٣ترمُت مفرطُت متبوعُت، بل أعظم من 

نص ُب )ا١تهذب( أنو من أخذ الزكاة ُب  -عليو السبلـ–ا١تنصور باهلل ىذا، أف اإلماـ 
عصر اإلماـ معتقداً ٞتواز األخذ كاف ردة، لرده ما علم ضرورة وإف أخذ ما علم بالتحرًن 

كاف فسقا، وىكذا يكوف عنده حكم الصارؼ إذ ال فرؽ، فهبل إذاً كنتم لستم ُب منصب 
 ىذا اإلفتاء، وإ٪تا قصدًب اٟتكاية حكيتم

ا١تذىب الفاجع الزائغ، ا١تقتضي للهرب ٦تا نص ىذا اإلماـ اٞتليل على أنو ردة، وكقور 
نعوذ باهلل منو ومن السلوؾ ُب مسالك الغرور، فيتبُت أف ا١تفيت بذلك ا١تذىب من أىل 

 األىواء واألغراض والقلوب ا١تراض.
بعض العلماء على واعلم أف مذىب أيب طالب ُب ىذه ا١تسألة ضعيف جدا، وقد وقفنا ل

 نسبتو فيو إٔب الغلط، ٍب إنَّا نوضح ضعف ىذا ا١تذىب، بوجوه غَت ما تقدـ ذكره=
أحدىا= أف نقوؿ= تسليم اٟتقوؽ إٔب اإلماـ حق من حقوقو الواجبة على اإلماـ، وقد 

صرحتم بسقوطو عمن ٓب تنفذ أوامره عليو، وٓب يكن من أىل الناحية الذين تظهر عليهم 



ذ عليهم وطأتو، فهل تقولوف أف سائر حقوقو اليت ٬تب ٢تم من طاعة أو ٤تبة طاعتو، وينف
)وااللتزاـ بعروتو( واٞتهاد بُت يديو وإجابة داعية وغَت ذلك ساقطة عمن تلك صفتو، 

 بسقوط وجوب تسليم اٟتقوؽ إليو أوال؟
مر إف قلتم= نعم، ىي كلها ساقطة عنو كسقوطو، كاف حاصل كبلمكم أنو من ٓب ينفذ أوا

اإلماـ عليو ٓب يتوجو ا٠تطاب بوجوب طاعتو إليو، فيكوف وجوب القياـ ُب حقو كعدمو، 
وال يثبت إٔب اإلماـ حكم من األحكاـ إال ُب حق من جرت أحكاـ واليتو عليو، حىت لو 
ٓب ينفذ أوامره إال على أىل ٤تلو ٓب يكن إماما إال ٢تم فقط، ولو ٓب ينفذ أوامره على أحد 

ألحد وكاف كواحد من سائر الناس، وىذا إبطاؿ ألحكاـ اإلمامة، وتنكيس  ٓب يكن إماما
٢تا على ا٢تامة، ورمي هبا ُب جب ٙتانُت قامة، ىذا ماال ينبغي أف يقوؿ بو ٦تيز من الناس، 

 وال يلتبس عليو شيء من اإللتباس.

بقية وإف قلتم= إنو ال يسقط عمن ال ينفذ أوامره عليو من حقوقو إال ذلك اٟتق فقط و 
حقوقو باقية واجبة، ومن ينفذ أوامره عليو الزمة، قلنا= ىاتوا لنا ا١تخصص وأبرزوه، الذي 

قضى بأف اإلماـ إماـ ُب ٚتيع األحكاـ إال ىذا اٟتكم ا١تخصوص، فخروجو عنو منقوص، 
وىو ٗتصيص من غَت ٥تصص، وفرؽ من غَت فارؽ ٥تلص، وثانيها أف نقوؿ= أخربونا عن 

لراشدين، واألئمة ا٢تادين، الذين كانوا عن تسليم اٟتقوؽ إليهم متمردين، مقاتلة ا٠تلفاء ا
 ىل قاتلوىم على أمر يستحقونو عليهم وواليتو إليهم، أو ال؟

إف قلتم بالثاين فقد جعلتموىم باغُت، وعلى من قاتلوىم متعدين، وإف )قلتم( باألوؿ فقد 
ال عمـو والية اإلماـ ١تا ساغ لو أف أبطلتم ما ذىبتم إليو، وعرفتم أف ال تعويل عليو،ولو 

يقاتل مانع الزكاة عنو، وال يقاتل إال من ال نفوذ ألوامره عليو، وقد قلتم= ال ٬تب عليو أف 
 يسلم الزكاة إليو.

وثالثها= أف نقوؿ= أليس اإلماـ إذا دعا فهو ُب حاؿ دعوتو ومبتدئ أمره ال تنفذ أوامره 
وال إلباس، فلو أف الناس كلهم مع معرفتهم  على أحد من الناس، ببل إشكاؿ ُب ذلك



لصحة إمامتو، وٚتعو لشرائطها، واعًتافهم بذلك منعوه الزكوات واٟتقوؽ الواجبات، وقالوا= 
ال والية لك على ما لدينا من اٟتقوؽ، ألف أوامرؾ اآلف ال نفوذ ٢تا علينا، فنفرقها على 

، فأخربونا كيف يستقيم أمره بعد ا١تستحقُت بأيدينا، أليس كبلمهم صوابا على رأيكم!؟
ذلك، ويتهيأ لو اٞتهاد، ومنابذة الظا١تُت، والنظر ُب مصاّب الدين، إنو ال يستقيم لو حاؿ 

إال ٔتا يقع ُب يده من بيت ا١تاؿ، وىذا أمر ظاىر ال يدفع، ومكشوؼ ال يتقنع، فتبُت لك 
إليو، وال يفيت بو من يريد  ٔتا ذكرناه وأوضحناه، أف ىذا ا١تذىب ال يعوؿ عليو، وال يلتفت

وجو اهلل تعأب والدار اآلخرة، وإ٪تا يفيت بو أىل األىواء الباطنة والظاىرة، وكافيك عن ذلك  
كلو أف األدلة الدالة على ثبوت والية اإلماـ ُب ذلك ٓب تفرؽ بُت من ينفذ أوامره عليو، 

١تسألة حجة عليو، وال دليل ومن ال نفوذ ٢تا ُب حقو، وأنو ال يعلم للقوؿ بالفرؽ ُب ىذه ا
 يتوجو إليو، واهلل أعلم بالصواب، وىو ا١ترجو إلزاحة الشك واالرتياب.

 القوؿ فيما يلـز اإلماـ للرعية ويتعلق بذلك من األحكاـ الشرعية
يلزمو أف يسَت فيهم السَتة ا١ترضية، ا١تطابقة للسنة النبوية، ا٠تالصة عن شوب ا٢توى، و٤تبة 

يأمرىم با١تعروؼ، وينهاىم عن ا١تنكر، ويقيم اٟتدود على مرتكبها، ويغيث الدنيا الدنية، ف
ا١تظلومُت، وينابذ الظا١تُت، و٬تد ُب تنفيذ الشريعة ا١تطهرة وأحكامها، ونصب قضاهتا 
وحكامها، ويعامل ا١تتقُت بالرفق وحسن ا٠تلق وإالنة اٞتانب، ويعامل الفجار ٓتبلؼ 

مة الئم، وال ٭تجم عن شيء ٦تا ذكر إال لعذر مانع، ذلك، وال تأخذه ُب اهلل تعأب لو 
 وعائق حائل أو خيفة مفسدة ُب الدين ال تقـو هبا تلك ا١تصلحة.

ومن تكاليفو ما ىو مقصور عليو ال يقـو بو غَته، كإقامة اٞتمعات، وٕتنيد اٞتنود، وحفظ 
َته كاألمر بيضة اإلسبلـ، وغزو الكفار والبغاة، و٨تو ذلك، ومن تكاليفو ما يعمو وغ
 با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر، وإصبلح الطرؽ، وعمارة ا١تساجد و٨تو ذلك.

وىذا النوع يكوف أكد ُب حقو وألـز لو، وعليو تسهيل اٟتجاب، ْتيث يتصل بو الضعفاء 
وا١تساكُت وا١تظلوموف لقضاء حوائجهم اليت ٬تب عليو قضائها، وال ٬تب ذلك مستمراً بل 



ال يتعذر على من ذكر ما ذكر، وإال فإف لو أف ٭تتجب ُب ُب بعض األوقات، ْتيث 
بعض األوقات للخلو بأىلو وخاصتو، وقضاء ماال بد لو من قضائو، من أكل وشرب، ونـو 
وقضاء حاجتو، وفعل عبادة، وعليو تقريب أىل الفضل يعٍت أهنم يكونوف أقرب اتصاال بو 

شد اهلل إٔب ذلك بقولو تعأب= من غَتىم ألنو ينبغي تعظيمهم وىذا نوع منو، وقد أر 
[ ;5}َواْصربْ نَػْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف َربػَُّهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَف َوْجَهُو{]الكهف= 

اآلية. و٣تالستهم حىت يكتسب من علم، أو عمل، أو تذكر بأمر اآلخرة، وعليو االستشارة 
من أمور األمة، قاؿ تعأب= }َوَشاِوْرُىْم ُب اأَلْمِر  لؤلعياف فيما لنظرىم فيو ٣تاؿ ومكاف

[ وعليو أف يتعهد الضعفاء فيما ٭تتاجوف إليو، حسب ما يتوجو عليو >48{]آؿ عمراف= 
من عطاء أو إنصاؼ من ظآب ٦تا ٭تتاجوف، وا١تراد هبم من ال يتصل بو من النساء 

بو ما يذكر ُب بابو، وتكاليف اإلماـ  والصبياف ومرضى ا١تساكُت، وعليو ُب أمور اٞتهاد وآدا
 كثَتة، وإ٪تا ىذه نبذة يسَتة إٔب ا١تقصود مشَتة.

تنبيو وإرشاد= وينبغي أف يتوجو النظر ا١تستجاد، ومسائلة )إٔب( جهابذة النقاد. اعلم أنو  
كثَت ما يغلط على اإلماـ ُب أمر الفقراء وا١تساكُت، ويشيع ذلك بُت الناس اعتقاد جهل، 

يلزمو النظر ُب أرزاقهم وكفايتهم، وإجابة سائليهم من غَت التفات إٔب حاؿ اإلماـ وىو أنو 
وال إٔب حاؿ ا١تأمـو وال ذكر شرط ُب ذلك وال قيد من القيود، ولقد رأينا ذلك وٝتعنا ما 

يقضي منو العجب ْتيث أنو قد يتظلم كثَت من الفقراء تظلماً كثَتاً من اإلماـ كتظلم 
، وا١تغصوب حقو من الغاصب، وقد يتصور بعضهم بصورة الغرًن ا١تنهوب من الناىب

ا١تطالب، و٢تم ُب ذلك فنوف ومذاىب، وقد ينتصب بعضهم لوعظ اإلماـ وٮتوفو الوقوؼ 
 بُت يدي اهلل تعأب يـو اٟتشر والقياـ.

وقد يزعم بعضهم أف الذي هتلكو اجملاعة ُب السنة الشهباء، وٓب يتداركو اإلماـ يصَته ٔتنزلة 
قاتل العمد وغَت ىذا، وغَته من فنوف اٞتهالة من أنواع الضبللة، والذي جرءاىم على ذلك 

ما يقفوف عليو ُب الكتب ا١تتدارسة ا١تتداولة، من ذكر ما يوىم ما فأىوابو)كاللمع( 



و)التذكرة( وغَت٫تا، فقد ذكر ُب )اللمع(= إف اإلماـ يغنيهم عما ٭تتاجونو أو بعضو ْتسب 
شارحي اللمع فيو روايتاف بالغُت ا١تعجمة من الغناء وبالعُت ا١تهملة من  رأيو، قاؿ بعض

 اإلعانة.
وقاؿ ُب )التذكرة(= ويفضل الضعفاء واألرامل وا١تساكُت، ويغنيهم عن مسألة غَته من ذوي 

 السعة، حيث وُب كبلـ )التذكرة( إشارة إٔب تفسَت ذلك اللفظ الذي ُب )اللمع(.

)الغيث(= وتعهد الضعفاء فيما ٭تتاجوف إليو من إعطاء أو  وقاؿ ُب )األزىار( وشرحو
 إنصاؼ من ظآب، وا١تراد هبم من ال يتصل بو من النساء والصبياف وا١ترضى وا١تساكُت.

= ويكفيو من تعهدىم أف يوصي نائب كل جهة ُب تعهد -عليو السبلـ-قاؿ ا١تهدي 
ٖتقيق على ما ذكر أخذ  مساكينها ومواساهتم كُل بقدر حالو، فلما وقف من ليس لو

بظاىره، وٛتلهم الشغف باإلعطاء والتحامل على األئمة ٔتا يصَت إليهم من بيوت األمواؿ 
على عدـ التأمل لؤلمر، والتفهم بشروطو والنظور ألحواؿ يكوف عليها اإلماـ وٮتتلف ُب 

خالياً حقو، وما عدـ أىل تلك الكتب ومن حذا حذوىم أهنم رموا ٔتثل ذلك الكبلـ رمياً 
عن األحكاـ، واالىتماـ بعدـ اإليهاـ ال جهبلً منهم لؤلمر، وال قصداً لئللباس على 

الناس، وكبلـ )األزىار( وشرحو أعد٢تا وأقرهبا إٔب عدـ اإلشكاؿ واإلهباـ، وىو صريح ُب 
ٖتقيق حاؿ من يتعهد ويتوجو النظر ُب حالو، وأكثر الفقراء عن ذلك ا١تعزؿ والغلط ا١تشار 

  ىذا ا١تعٌت عن األىم من وجوه أربعة=إليو ُب
األوؿ= إف ا١تنقدح ُب نفوس ا١تنافسُت لئلماـ ا١تشار إليهم أف ىذا الواجب ٬تب على كل 

إماـ، وأف ثبوت اإلمامة يستدعيو ويقتضيو، ويصرحوف بأنو ما شرعت اإلمامة ووجب 
يس كل إماـ يتمكن انتصاب اإلماـ إال ٢تذا ا١تعٌت، والغرض من ىذا الوجو ظاىره، فإنو ل

من ذلك، وكم من إماـ ال ٭تتوي على شيئ، وال يتمكن من مواساة فقَت واحد فضبلً عن 
أف يواسي كل فقَت فضبلً عن أف يغنيو، وحاؿ اإلماـ الواحد ٮتتلف، وقد يتمكن ُب وقت 

 دوف وقت، وقد يكوف ُب بعض األحواؿ ذا حاؿ واسع وُب بعضها على أمر ضيق.



 جو للتشنيع إليو إال بعد التحقيق ١تا ىو عليو.فنيبغي أف ال يو 
الوجو الثاين= إف ا١تواساة وتعهد احملتاجُت، إ٪تا ٕتب على اإلماـ حيث وصلت ُب يده 

فضلو بعد القياـ ٦تا ال يستقيم حالو إال بو، وبعد إعداد شيء نافع ١تا يعرض وينوب، ومع 
 قوؽ الواجبة.ا٠تلو عن استيعاب األموراٞتهادية ١تا ُب يده من اٟت

بذلك، وقاؿ ما معناه= إف مواساة اإلماـ للفقراء،  -عليو السبلـ-وقد صرح ا١تنصور باهلل 
إ٪تا تتوجو مع عدـ االحتياج إٔب سد الثغور واستقامة أمر اٞتهاد، وأما مع اٟتاجة إٔب ذلك 

أضراره، فهو أقدـ ولو أدى إٔب موت الفقراء للحاجة واجملاعة، ألف موت الفقراء ال يتعدى 
 وال يؤدي إٔب فساد ُب الدين ٓتبلؼ اإلخبلؿ بشيئ من أمر اٞتهاد وما ٭تتاج فيو.
وصرح اإلماـ إبراىيم بن تاج الدين ُب بعض رسائلو بأف عمالو ال يواسوف الفقراء 

وا١تساكُت إال بربع الواجب، وأما ثبلثة أرباع فيًتكو ١تا عدا ذلك. قاؿ= إال أف يتضيق أمر 
 عطوا الفقراء شيئاً.اٞتهاد فبل ي

الثالث= أف أكثر من يدعى ىذه الدعوى على اإلماـ، ويناقشونو ُب أمر أنفسهم، وىو من 
ال اىتماـ لو بشيئ من أمر اإلماـ واإلمامة، ومن ىو غافل عن ذلك معرض عنو غَت 

ء مشتغل بو، فبل ٮتطر ببالو من تكاليف اإلمامة وفوائدىا وٙتراهتا إال وجوب مواساة الفقرا
من اإلماـ، وإ٪تا يتعهد اإلماـ ويزوره لقضاء حاجة فقط، ْتيث أنو لوال ىي ١تا وفد عليو 

وال التفت إليو، فبل يأتيو إال مطالباً لو هبا، وىذه غلطة ظاىرة، فإنو ال ٬تب على اإلماـ أف 
يتعهد من ٓب يقم بشيئ من حقو وما ٬تب لو، وما كلف الناس بو من أمره، ومن فرط ُب 

 إلماـ أو ما ٬تب لو فحقو على اإلماـ ساقط.أمر ا
بذلك، ونص على أنو ال ٬تب على اإلماـ مواساة  -عليو السبلـ-وقد صرح ا١تنصور باهلل 

ما لفظو= ٬تب اٞتهاد  -عليو السبلـ-من ٓب يقم ْتقو، ويؤدي ما كلف من أجلو، قاؿ 
ٓب ٬تاىد فبل حق لو ُب بالسناف واٟتساـ، واليد والكبلـ، وكل أحد يقدر على اٞتهاد فمن 

 الواجب، وال على اإلماـ لو عهده كيف وقد ارتكب عظيماً، وترؾ فرضاً جسيما.



قاؿ= كل من كاف قعيد بيتو، وجليس أىلو وعشَتتو، فبل يلـز اإلماـ عهدتو، وال القياـ 
ٔتؤنتو، ولو أف يعطي بعض األشياع أو بعض األجناد دوف بعض وأكثر من بعض، كما  

يعطي اٟتلفاء من األعراب من بيوت األمواؿ -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-هلل كاف رسوؿ ا
 ٨تو مائة بعَت، وفقراء ا١تهاجرين واألنصار، على الصفة يود الواحد مضغو من الطعاـ.

= يقتضي العامل الواجبات فيوفر منها ثبلث -عليو السبلـ-وقاؿ ا١تهدي أٛتد بن اٟتسُت 
راء وا١تساكُت ٦تن قاـ بفرض اٞتهاد فإف ٓب فبل حظ لو ُب أرباعها للجهاد ويصرؼ ُب الفق

 شيء من ذلك.
الوجو الرابع= إف عدَّ مواساة الفقراء وا١تساكُت من اٟتقوؽ البلزمة لئلماـ، ىو بناء على قياـ 

الناس ْتقو ُب تأدية ٚتيع اٟتقوؽ إليو، واستيفائو ٢تا ومصَتىا بيده، فحينئذ ٬تب عليو 
ن مصارفها الفقراء وا١تساكُت ويتعلق بو ُب ذلك ويتوجو الطلب إليو، صرفها ٔتصارفها، وم

من عدـ قوة اليد،  -عليهم السبلـ-وأما حث اإلماـ ما عليو بصفة ما عليو أكثر األئمة 
 وشدة القهر، وعجزىم عن استيفاء اٟتقوؽ كلها، وامتناع أرباهبا عن تسليمها كلها.

 اإلماـ شيءمنهم وكوف البعض ال يسلموف إال وكوف األكثر منهم متمردين فبل يصَت إٔب
 البعض منها، فمن أين ٬تب مثل ذلك على اإلماـ؟.

واعلم أف توجو مواساة فقراء كل جهة ليس إال مع قبض واجباهتا كلها، واٟتقوؽ اليت فيها 
بأٚتعها، وإذا ٓب يقبض اإلماـ من قطر شيئاً وال أذعن لو أىلو وال ٘تكن من قهرىم على 

ما عليهم من ذلك فبل حق لفقرائو عليو وال شيء ٢تم يتوجو إليو، ومن ا١تعلـو قطعاً تسليم 
أنو ال ٬تب على القائم ُب اليمن مثبلً أف يتعهد فقراء مصر والعراؽ والشاـ وال يعد ذلك 

من تكليفو، وكذلك ما كاف بذلك اٟتكم وعدـ مصَت واحد إليو، وإذا كاف من اٞتهات ما 
ـ من واجباتو واٟتقوؽ اليت على أىلو إال البعض كالنصف، أو الثلث، أو ال يصَت إٔب اإلما

الربع، على ما ىو الغالب من حاؿ اٞتهات اإلمامية بالديار اليمنية فإف عادة أىلها غالباً 
يسلم البعض من واجباهتم إٔب اإلماـ وترؾ البعض بأيديهم، ويقولوف فيما يزوونو على 



موهنا اإلماـ نصيب اٞتهاد فبل حق لفقراء ىذه اٞتهات اإلماـ ىو نصيب الفقراء، ويس
ا١تشار إليها عند اإلماـ، وال ٢تم علة يعتلوف هبا عليو، إذا ٓب يقبض ٢تم شيئاً وحصتهم من 

الواجبات عند أرباهبا وبأيديهم والطلب فيها يتوجو إليهم وسواء كاف ترؾ حصة الفقراء 
 ذف منو.بإذف اإلماـ ورضى منو أو ال يرضاه وبغَت إ

أما حيث ٓب ٭تصل لو منهم تسليم الواجب كلو وال ٘تكن من قهرىم فظاىر، وأما حيث  
كاف ذلك بإذف منو ورضا ولو شاء لقبض الكل فؤلف قبض نصيب الفقراء من أرباب 

الواجبات ليس بواجب عليو، ال أنو حق عليو والواجب الـز لو، فإنو لو ٓب يطالب الناس 
مهم ذلك ٓب يعد ٥تبلً بواجب، و٢تذا حكم الفقهاء بأف التخلية إٔب بتسليم اٟتقوؽ، وال يلز 

 ا١تصدؽ كافية ال إٔب اإلماـ ما ذاؾ إال ألف اإلماـ ال ٬تب عليو القبض.

وأما ا١تصدؽ فيجب عليو وذلك إللزاـ اإلماـ إياه، واستعمالو عليو يكوف بصفة األمُت، ال 
يقاؿ= ومن أين أف حصة الفقراء وا١تساكُت يتعُت فيما بقي بيد رب الزكاة واٟتقوؽ، فإف 
حصتهم ُب الزكاة مشاعة، فإذا قبض اإلماـ بعضاً من الزكوات و٨توىا، كاف ٢تم حصتهم 

زكاة كلها وإٔب أرباهبا حيث تولوا صرفها وتفريقها، فإذا قاؿ رب الزكاة منو حيث قبض ال
لئلماـ= ىذا إليك، وىو حصة اٞتهاد و٨توه من ا١تصارؼ، وىذا إٔب حصة الفقراء 

وا١تساكُت حيث كاف ربعاً أو حصتهما، وحصة الغاـر وابن السبيل مثبلً حيث كاف نصفاً، 
شيء ُب يد اإلماـ للفقَت حينئذ، وال حق يتعلق بو وقبل ذلك اإلماـ منو، وأقره عليو فبل 

لو، وال يلـز أف يكوف قسمة الزكاة )بُت مصارفها( كقسمة األشياء ا١تملوكة بُت مالكيها، 
فيشًتط اٟتضور والًتاضي، أو مصَت كل نصيب إٔب مستحقو، فيما قسمتو إفراز أال)ترى( 

و من واجبهم أو إٔب الغاـر مثبلً أف بعض أرباب الزكاة لو صرفوا )ُب( ابن السبيل حصت
حصتو، وٓب يسلموا للفقَت وا١تسكُت شيئاً ٓب يكن مطالبة أولئك ا١تصروؼ إليهم وأف يقولوا 

حصتنا مشاع فسلموا لنا حصتنا ٦تا صار إليكم، فلم يرض ٔتا ذكروه من بقاء حصتنا 
رؼ كا١تالكُت ١تا بأيديهم، ىذا ماال يقوؿ بو أحد، وال يتصور وال يتقرر، ولو كاف ا١تصا



جاز أف ٮتتص بعض أىل ا١تصارؼ دوف بعض، وفقَت دوف سائر الفقراء، واألمر فيما 
 ذكرناه ظاىر.

وأما فرض أف يد اإلماـ انبسطت و٘تكن من قهر أىل جهة، فاستوَب منها اٟتقوؽ كلها 
ا واستقصى عليها، فبل كبلـ أنو ٬تب عليو تعهد من فيها من الضعفاء الذين حققتهم، كم

أٛتد بن اٟتسُت، وىم الذين ال يستطيعوف حيلة وال يهتدوف  -عليو السبلـ-ذكره ا١تهدي 
 سبيبل.

وأنو يتوجو عليو أف يواسيهم كل منهم على حسب حالو وحسب ما يراه، وأما فقراءىا 
ا١تتمكنوف من التكسب والضرب ُب األرض وحق اإلماـ واجب عليهم، والـز إياىم 

فهؤالء شأهنم أهنم إف قاموا ْتق اإلماـ وما كلفوا بو من أجلو،  لتمكنهم من القياـ بو،
فمواساتو إياىم الزمة لو، وقيامو ْتقهم واجب عليو، و٭تسن أف يصرؼ إٔب الفقراء 

وا١تساكُت من أىل تلك اٞتهة قدر الربع من واجباهتم، ألنو أحوط، وإف ٓب يلـز مراعاة ىذا 
نو، وىذا حيث كاف ُب األمر سعة وأحوالو مستقيمة، التقدير بل لو الزيادة عليو، والنقص م

وال يلحق ٔتا ذكره خلل، وباب اٞتهاد غَت موسع، وال يستوعب ْتيث ال خلل كاف وال 
 ضرر وال إجحاؼ.

تركوا تقييد ما ٬تب على اإلماـ من تلك  -رٛتهم اهلل تعأب-دقيقة= اعلم أف األصحاب 
أهنم ُب األغلب يذكروف ما ىو عليو بعد ذكر ما ىو األمور ٔتا أشرنا إليو ويتهيأ عليو، إال 

لو، فبيَّنوا وجوب ما ٬تب عليو على تقدير حصوؿ ما قدموه ٦تا ٬تب لو، وال شك أنو إذا 
فرض قياـ األمة ٔتا ٬تب عليهم لو، ومن ذلك تسليم حقوؽ اهلل تعأب مع طاعتهم لو، 

م لفقرىم ولقيامهم ْتقو، أمر الـز لو واٞتهاد بُت يديو فإف تعهد الضعفاء والفقراء ومواساهت
مع كونو موكوالً إليو النظر ُب اإلكثار واإلقبلؿ، والتسوية والتفضيل، حسب ما يوفيو نظر 

اإلماـ إٔب الصبلح، ومستحضر النية الصاٟتة، والقصد اٟتسن، ٣تانباً ُب ذلك ا٢توى 
ذلك ٬تب عليو مع والغرض، ولو سئل من ذكر تلك الظواىر فيما ٬تب على اإلماـ، ىل 



 خلو يده عن بيوت األمواؿ واستيفاء اٟتقوؽ؟ لقالوا= ال.
وىل ٬تب عليو مع استيعاب اٞتهاد وأمور اإلمامة اليت ال بد منها، وال يستقيم األمر إال 

 معها ١تا ُب يده؟ لقالوا= ال.
٬تب  وىل ٬تب عليو ذلك لفقراء قطر ال يصَت إليو )شيئ( من واجباتو؟= لقالوا= ال. وىل

عليو للمعرضُت عنو الرافضُت ١تا ٬تب لو، التاركُت للجهاد معو، ا١تشتغلُت ٓتاصة أمرىم 
دونو؟. لقالوا= ال. ولكنو قد )قل( الناقل ٢تذه ا١تعاين، وعدـ البناء على قوىِّ ا١تباين، فأما 
أىل اٞتهل والبلو، وعدـ التمييز وىم اٞتم الغفَت، فبل يستغرب ذلك منهم، فإف اٞتهل 

 داء، واٞتاىلوف ألىل العلم أعداء.
وأما أىل التمييز وا١تعرفة فهم ال ٬تهلوف ما ذكرناه، وال ينكروف ما عرفناه، ولكن غفلوا عن 

 ذلك، وصمم آذاهنا، واهلل وٕب التوفيق.

وقد جرت مراجعة ومناظره ُب ىذه ا١تعاين ُب سنة ثبلث وٙتانُت وٙتاف مائة سنة، بيننا وبُت 
٨تن حينئذ بطويلة بٍت تاج الدين، ووجدناه ال ٮتطر ببالو شيء ٦تا قدرناه بعض علمائنا، و 

مع جودة علمو، ووفور فهمو، لكن ٓب نزؿ نقرر ذلك لديو، حىت عرفو واعًتؼ بو ورجع 
إليو، وحضر حينئذ تلك ا١تراجعة عُت علماء الزمن، ودرة تاج األخيار بديار اليمن، 

 ض ا١تناظرة، وكانت لو على ما قصدنا تقريره ظاىرة.فوجدناه ٤تيطاً ٔتا ذكرناه فتؤب بع
تنبيو= قد )مر( ما أوضحناه ورجحناه، وكشفنا الغطاء عنو، ُب شأف ما يتوجو على اإلماـ 

لفقراء األناـ، وا٢تامشيوف ُب ذلك أقل حقاً من غَتىم، وليس يسوغ لفقرائهم ما يسوغ 
٢تم هبا، و ال مدخل ٢تم فيها، واٟتقوؽ للفقراء من غَتىم، فأكثر حقوؽ اهلل تعأب ال علقة 

اليت تسوغ ٢تم قليلة، ونظر الناس إٔب ا١تخلص منها أقل، ومع ذلك فلجاج كثَت من 
ا٢تامشيُت ُب ىذا ا١تعٌت على اإلماـ أشد وإٟتافهم فيو أكثر وأجد، ومن البدع الشنيعة ما 

الوجو الذي ال يرضى بو صار عليو كثَت منهم من التكالب على الزكاة، والتناوؿ منها على 
اهلل، وٕتاريهم على االستقطاع منها وأكلها، واالنتفاع هبا من غَت حلها، وتنزيل أنفسهم 



منزلو فقراء سائر الناس، والتوصل إٔب أخذىا بكل وجو ٦تكن سراً و جهراً و طوعاً وكرىا 
 وقسرا.

ُب كتب ا٢تداية أهنا ومن طريق األئمة ومن غَتىا مع أف قرائهم وا١تمييزين منهم يقرءوف 
أشد حرمة من ا١تيتة، وأهنم يدرسوف ذلك ويدارسوف فيو، ويسوموف اإلماـ أف يعطيهم 

منها، ويوفر حضهم فيها، وال يكاد ٮتطر ببا٢تم أف ٖترًن ذلك عليهم من مسائل اإلٚتاع، 
ؼ وأنو ٦تا ال يتهيأ فيو وجو ُمساغ، وال أف ذلك يصادـ شرع جدىم الذين نالوا اسم الشر 

 ومعناه ألجلو، وحازوا رتبة من الرئاسة واٞتبللة لشرفو وفضلو.
فائدة= و٦تا يغلط فيو على اإلماـ استنكار كثَت من ا١تميزين، ١تا يصرفو اإلماـ إٔب ا١تؤلفُت، 
واستنكاره واستهجانو ألجلو، واعتقاد التفريط فيو، وقد يقوؿ قائلهم= كانت عطية فبلف 

عة من الفقراء الفضبلء األخيار، الذي ال يساوي شسع نعل الظآب أو الفاجر، يعٍت ٚتا
أحدىم، وىذا من اٞتهل بعظم موقع ا١تصلحة اٟتاصلة من التأليف ُب الدين، وكوهنا أعظم 

موقعاً من ا١تصلحة اٟتاصلة ١تواساة الفقراء وا١تساكُت، فإف مواساهتم وا١تصلحة فيهم 
طاءه مصاّب يتم نفعها ويعظم موقعها، مقصورة عليهم ال تتعداىم، وأما ا١تؤلف ففي إع

فقد تكوف ا١تصلحة فيو قوة شوكة اٟتق، أو حفظ بيضة اإلسبلـ، أو سد ثغر، أو دفع شر  
كاف على ا١تسلمُت وجانب الدين، أو توصل إٔب إقامة معروؼ وهني منكر، وغَت ذلك من 

نو أعطاه ١تا يرجع إليو، أنواع ا١تصاّب الدينية، وا١تقاصد ا١ترضية، وإ٪تا يتوجو ما ذكروه لو أ
ولكونو على الذي ىو عليو، ولو راـ اإلماـ أف ٬تري أمره على قاعدة وأف تتم منو قياـ 

الفائدة، ويده مقبوضة عن ا١تؤلفُت، ومواساتو مقصورة على الفقراء وا١تساكُت، لراـ شططاً، 
 ولتقاصرت عنو فسيحات ا٠تطأ، فإف أمر اإلماـ ال

ى أنواعو، وال يتم وال ينتظم أبداً إال مع كثرتو واتساعو، ىذا واإلماـ يستقيم إال بالتأليف عل
وليس لو إال االقتفاء آلثاره، واالىتداء بنوره -صلى اهلل عليو وآلو وسلم–خليفة رسوؿ اهلل 

وقد ظهر واشتهر ما اتفق وصدر من سيد البشر من إعطاء ا١تؤلفُت العطايا الواسعة، 



وا١تشايعة، كما فعل يـو حنُت فإنو أعطى ٚتاعة من ا١تؤلفُت  وإيثارىم على أىل ا١تناصرة 
كل واحد منهم مائة من اإلبل، وخصهم بذلك دوف األخيار من ا١تهاجرين واألنصار، وٓب 

يؤثر أنو أعطى فقَتاً ذلك اليـو لبلفتقار من ذلك عشر ا١تعشار، ولعل ا١تعطُت أولئك ال 
ر أٜتص واحد من السابقُت األولُت، وسادة يساووف كلهم وال يزنوف عند اهلل تعأب أثا

األنصار وا١تهاجرين، وكفى بذلك دليبلً واضحاً وضوح النهار، ولكن من جهل األمور 
 خاض فيها بغَت اعتبار.

ومن اعتلق بو ىوى النفس جانب مقتضى البصر واالستبصار، و٦تا يقضي منو العجب أف 
من أرباب الزكاة، الذين ٢تم مسكة من التمييز ىذا ا١تعٌت ا١تشار إليو قد يرتكز ُب ذىن كثَت 

فًتى منهم من يسـو اإلماـ إٔب صرؼ ما أعطاه من واجبو إال إٔب الفقراء، ومنهم من ال 
يثق بو ُب ذلك فيشًتط ُب واجبو أف يوجو للفقراء من عنده، ويكوف ىو ا١تسلم إليو ذلك 

 فهم بطرؽ ا٠تبلص.من يده، وغفلوا عن كوف اإلماـ أتقى الناس ُب الناس وأعر 

وأنو لو ٓب يكن الفضيلة إال ُب الصرؼ إٔب الفقراء لكاف ذلك ٦تكناً بغَت واسطة اإلماـ، 
فكاف مقتضاه أف ال يشرع التسليم إليو وال ٬تعل مدار ا٠تبلص عليو، ولو كاف ا١تقصود ىو 

ماـ ىو الصرؼ إٔب الفقراء وىو الغرض ا١تهم، ١تا كاف تسليم اٟتقوؽ الواجبة إال إٔب اإل
 األفضل واألكثر ثواباً واألوفر التسليم إٔب الفقَت ٦تكن بغَت ذلك ٦تا يقتضي األفضلية.
ولو تأمل من أشَت إليو لفرؽ وتيقن أف صرؼ الزكاة ُب جهاد ظآب، أو كافر، أو إزالة 

منكر، أو تأليف رجل يقع بتأليفو قوة لشوكة اٟتق، وتوصل إٔب نعش اإلسبلـ من أعظم 
لها، وأنو ال ٭تل نفع الفقَت أو فقَتين ُب ٤تلها، وأف حصوؿ ذلك يثبت تلك القرب وأج

الزكاة، وما سلم منها وأعطاه ٦تا ينبغي أف تقر بو عينو وتطيب بو نفسو، وأنو بذلك يكوف 
 مشاركاً ُب اٞتهاد ونائبلً بو نصيبا يستجاد.

سائل اإلمامة ا٠تاصة وىذا )حُت الفراغ( من إمبلء ما أردنا ذكره ُب ىذا ا١تختصر من م
منها والعامة، حسب ما أشار إليو السائل وعوؿ عليو، وتركنا منها ما ٓب تشر أسئلتو إٔب 



ذكره، وما ال خفي منها ُب أمره، ولنختم الكبلـ بذكر أطراؼ من ذلك السؤاؿ، وألفاظ 
مسألة ٦تا أورد من ا١تباحثة اٟتسنة، وا١تذاكرة ا١تستحسنة، وأجاد فيها ا١تقاؿ قاؿ= ىل 

اإلماـ قطعية أو ظنية؟ ٍب ما القطعي من شروطها وتفاريعها ومستتبعاهتا؟ أقوؿ= قد ذكرنا 
ُب ىذا اإلمبلء ا١تبارؾ أدلة مسألة اإلمامة أصو٢تا وفروعها، واستقصينا ما يعوؿ عليو من 
مآخذىا، وٓب ٧تد ما ىو فوؽ ذلك ُب شيء من مظانو بعد البحث ا١تستوُب عن ذلك، 

ما سبق منا ُب ا١تراسلة الدائرة بيننا وبُت حي الفقيو األفضل ٚتاؿ الدين علي  وأشرنا إٔب
بن ٤تمد البكري قدس اهلل روحو ونور ضر٭تو، فليتأمل السائل ما ذكرناه من األدلة، وما رد 
عليها، فهو ْتمد اهلل تعأب ال يعزب عنو ما ىو قطعي منها، ينتهي إٔب العلم اليقُت، وما 

تفاؽ على األدلة تغٍت عن ذكر حكمها ُب إفادة القطع وعدمو، إذ قد ليس كذلك فاال
صارت غَت ٣تهولة، بل معروفة وموضحة للواقف عليها مكشوفة، وغَت بعيد أف ٮتتلف 
حاؿ الناظرين ُب األدلة، فمنهم من توصلو إٔب العلم، ومنهم من ال تبلغ بو إليو، بل إٔب 

 درجة الظن كما أف أنظارىم ٗتتلف.

من ينظر ُب ذلك فتوصلو للمطلوب، ومنهم من ينظر فيو فبل توصلو إال إٔب  فمنهم
عكسو، كاختبلؼ أنظار العقبلء ُب العآب فمنهم من أوصلو نظره فيو إٔب إثبات الصانع 
اٞتليل، ومنهم من أفضى نظره إٔب النفي و التعطيل، فمن ادعى من علمائنا رٛتهم اهلل 

وشروطها ولواحقها، أفضى بو إٔب برد اليقُت، وطمأنينة  تعأب أف نظره ُب مسائل اإلمامة
 النفس صدقناه، وعلى أحسن احملامل ٛتلناه.

ومن ٓب يدع ذلك وال يعًتؼ بو، فهو أخص بأحواؿ نفسو، وحكمو ُب تكاليف اإلمامة 
 حكم األوؿ، فيما يعتمد من أمورىا وعليو يعوؿ.
أهنا اجتهادية، ويكاد يشنع علينا بذلك وقد شاع ُب كثَت من النواحي والبقاع أنا نقوؿ= ب

 من ُب قلبو مرض، أو لو ُب التشنيع غرض، وتشنيعهم من وجهُت=
أحد٫تا= اعتقاده أف ىذا خلف من العدؿ فيما ٨تن عليو من الدعاء إٔب اهلل تعأب، وخطل 



 من الرأي، وزلل ُب االعتقاد.
عاء إٔب اهلل تعأب وإلزاـ الناس الثاين= اعتقادىم أف ىذا يناُب ما ٨تن فيو وعليو من الد

 الطاعة، وما ٨تن عليو من اإليراد واإلصدار، والقياـ هبذه التكاليف الكبار.
 ومن ىذا أو ٨توه يقضي العجب، ويَػْعرُؼ منافاتو كثَت من الناس لقانوف األدب.

 زدنا على أف أما أواًل= فما نعلم أنا صرحنا هبذه العقيدة، وال أتينا فيها بعبارة ٢تا مفيدة، وال
ناقشنا ُب قطعية األدلة، ولو زدنا عليها أسئلة مشكلة قد سبقنا األصحاب إٔب إيرادىا، 
ونشر إيرادىا، وإف كنا زدنا ُب تدقيق النظر فيها، ونَػقَّرنا عن غوامض معانيها، ومن مثل 

 ىذا ال تؤخذ ا١تذاىب.

ى التشنيع فيو، وأوجب بأف وأما ثانياً= فعلى فرض الذىاب إٔب ىذا ا١تذىب، أي أمر اقتض
ا٠تبلؼ بُت العقبلء قد يعرض ُب العلـو الضرورية ا١توجودة من النفس اليت تدفع العآب 

إليها؟، كخبلفهم ُب ٥ترب األخبار ا١تتواترة، فمن ذاىب إٔب أنو معلـو ضرورة، وأف العلم بو 
علـو بطريق النظر يعد من علـو العقل، فمن ٓب ٭تصل لو فعقلو ٥تتل، ومن ذاىب إٔب أنو م

 واالستدالؿ معرض ١تا يرد عليو من التنظَت واإلشكاؿ.
ومن ذاىب إٔب أنو ليس ٔتعلـو ْتاؿ وأنو إ٪تا يظن ظناً، فتجويز خبلفو ٦تكن ال ٤تاؿ، 

وا٠تبلؼ ُب كثَت من ا١تسائل األصولية الفروعية، قطعية ىي أـ ظنية، فإنو واسع فلم نسمع 
، أنو شنع القوؿ بكوف مسألة -رٛتهم اهلل تعأب-ذىبنا عن أحد من أئمتنا، وعلماء م

اإلمامة اجتهادية على كثرة حكايتهم لذلك ُب مصنفاهتم، ومع كثرة ا١تخالفُت ُب ذلك من 
األئمة وعلمائها، وال يصدر التشنيع ُب ذلك إال من جاىل أو متجاىل أو ذي عداوة 

 متحامل.
اجتهادية، وبُت إقداـ اإلماـ على التصرفات وأما ثالثاً= فأي منافاة بُت القوؿ بكوهنا 

ا١ترضية، ليس ذلك ٦تا ينافيو ُب حكم من األحكاـ أحكامها، وال ٮتالف هنج علم من 
 أعبلمها، وال يتغَت بو شيء من أحوا٢تا، وال يتوقف على خبلفو عمل من أعما٢تا.



ا أدى اجملتهد إليو فإف األعماؿ ُب ا١تسائل اإلجتهادية كما ىي ُب ا١تسائل القطعية، إذ م
اجتهاده، صار العمل بو معلوما وجوبو مقطوعاً بو، وكثَت من ا١تسائل االجتهادية يتوقف 

 عليها قتل النفوس وقطع شيء من األعضاء وأخذ األمواؿ و٨تو ذلك.

فليكشف أىل التشنيع عن موجبو، وما الذي ينهدـ بكوهنا اجتهادية من األعماؿ من 
 اإلماـ وٮتتل بو.

ما حكم العواـ الذين ال يهتدوف إٔب معرفة الشرائط؟، وىل ىم ناجوف بالتقليد مع قاؿ و 
ا٠تطر الذي ما عليو مزيد ُب اإلقداـ على األرواح واألمواؿ مع اإلماـ من غَت ٖتقيق منهم 
للحاؿ؟، وما حكمهم ُب قتا٢تم معهم من يذىب إٔب الزكاة من أىل القبلة ا١تعدودين من 

 فرؽ ا١تلة؟
د تقدـ ُب أثناء ىذا اإلمبلء ما ىو فرض العواـ ُب أمر اإلماـ، وأهنم ال يكلفوف ُب أقوؿ= ق

شأنو ٔتا يكلف أىل ا١تعرفة، وأف فرضهم الرجوع ُب ذلك إٔب العلماء، واألخذ عنهم 
واالتباع ٢تم، وأتينا ُب ذلك ٔتا يشفي ويكفي، وىو اٟتق الذي ال ٤تيد عنو، وإقداـ العواـ 

رواح واألمواؿ ىو فرضهم، والواجب عليهم والبلـز ٢تم،وما ال ٬توز ٢تم مع اإلماـ على األ
النكوص عنو، فإف طاعة اإلماـ ومتابعتو واٞتهاد معو حيث توجو ىو الواجب على كل 

مؤًب، وكيف يقاؿ بأف العامي ٬تب عليو اتباع اإلماـ وطاعتو، وال ٬توز لو أف يقاتل معو، 
 إماماً غَت إماـ ومطاعاً غَت مطاع. وال ٬تاىد على راية، فيكوف حينئذ

ووجوب متابعة اإلماـ وطاعتو فيما راـ أمر متفق عليو غَت متنازع )فيو( لوجوب)طاعة( 
 اإلماـ فأقل أحوالو الفسق.

-= وىو قريب عندي إذ ىو رد ما علم ضرورة من دين النيب -عليو السبلـ-قاؿ ا١تهدي 
ضرورة من دين اإلماـ فقد اتبع غَت سبيل ، ومن رد ما علم -صلى اهلل عليو وآلو وسلم

 ا١تؤمنُت قطعاً، فتناولو الوعيد. انتهى.



ومن ذلك قتا٢تم معو من يذىب إٔب كفر فإف ذلك واجب عليهم من ٚتلة طاعتو، وال 
)يكلفوف( تقدـ علمهم بكفره، وال وقوفهم على أدلة جواز قتالو، بل الواجب متابعة اإلماـ 

إماماً ليؤًب بو، والدرؾ ُب ذلك عليو حىت أنو لو فرض خطأه ُب  ُب ذلك وغَته، فإ٪تا جعل
 ذلك كاف خطأه ىو ا١تخطئ وحده، وىم مصيبوف ُب متابعتو ألهنا فرضهم.

وال تكليف على اتباع اإلماـ ُب أف يعلموا قبل أف يبايعوه على أمر أراده ودعاىم إليو أنو 
ليو، وال يسمع بذلك ُب عصر من مصيب فيو، وال أف يقدـ النظر ُب ذلك واالستدالؿ ع

 األعصار وال نبو عليو أحد من األئمة األطهار.
ألتباعو وجنوده األلوؼ ا١تؤلفة، وعساكره ا١تتكاثفة، قدموا  -عليو السبلـ-فلم يقل علي 

 النظر ُب صواب ما أنا عليو وخطأ البغاة، وال تقاتلوىم حىت تعلموا ذلك.
وال عرضهم واحدا واحداً وتبُت حا٢تم ُب معرفة ذلك وتطلعوا على أدلة وجوبو أو جوازه، 

وعدمها، ولو وجب ذلك لكاف العواـ ا١تقدموف على القتاؿ مع األئمة آٙتُت ٥تطئُت 
مرتكبُت لقبيح، ويلـز األئمة هنيهم وزجرىم عن ذلك ألنو هني عن ا١تنكر، وىذا ما ٓب يقل 

 بو واحد، وال التفت إليو واعتمد.

ت قولو تعأب= }أَِطيُعوا اللََّو َوأَِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُْوٕب اأَلْمِر وىذا و٨توه يدخل ٖت
= ))من ٝتع واعيتنا أىل -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-[ وٖتت قولو >8ِمْنُكْم{]النساء= 

البيت فلم ٬تبها كبو اهلل تعأب على منخريو ُب نار جهنم((. والواعية اإلماـ الداعي، وما 
= ))٠تليفيت على الناس السمع والطاعة ، ما - عليو وآلو وسلمصلى اهلل-روي عنو 

اسًتٛتوا فرٛتوا، وحكموا فعدلوا، وعاىدوا فوفوا، ومن ٓب يفعل ذلك فعليو لعنة اهلل تعأب 
 وا١تبلئكة والناس أٚتعُت((.

على اإلماـ أف ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل عز وجل، ويعدؿ ُب  -عليو السبلـ-وعن زيد بن علي 
 فإذا فعل ذلك حق عليهم أف يسمعوا ويطيعوا، و٬تيبوا إذا دعوا.الرعية 

قاؿ= وكيف مدافعة اإلماـ ١تن ٓب تصح إمامتو؟ وىل يأخذ الزكاة منو قهراً، ويقاتلو عليها؟ 



وىل لرب ا١تاؿ ا١تدافعة عن نفسو، ولو بالقتل ألنو غَت سالك سبيل ا١تؤمنُت إذا كاف يدين 
كمالو؟ إف قلنا لو= ا١تدافعة فكيف يكوف الفئتاف ٚتيعاً بعدـ إمامة ذلك اإلماـ، وعدـ  

٤تققُت، وما نظر ذلك؟ وإف قلنا= ليس لئلماـ قتالو، وليس لو اإلمتناع عن التسليم إف ٓب 
 يعرؼ إمامتو، فما وجهو؟

أقوؿ= معاملة اإلماـ ١تن ٓب تصح لو إمامتو، إذا عرؼ بو أف تأخره عنو ٬ترح ُب دينو، 
يراجعو ويوضح لو السبيل، وينصب لو الدليل، و٭تسن التوجيو والتعليل،  ويثبت ُب أمره، أف

فإف رجع إٔب الصواب فهو ا١تقصود، وإف أىب فأمره غَت ٤تمود، وحينئذ ينزلو اإلماـ ُب 
تكاليف اإلمامة منزلة غَته من يثبت، وغَته فيلزمو القياـ هبا من تسليم اٟتقوؽ واٞتهاد، 

اإلمامة ال يقتضي سقوط الواجب عنو وال مسا٤تة فيو، وبشكو ُب اإلمامة وىو ثابت 
فيكرىو )على( تسليم الزكاة وغَتىا ٦تا أمره إليو، ويقاتلو على ذلك إف أىب وعصى، وال 

 ٮتلصو من ذلك سوء عقيدتو ُب اإلماـ، وال انتفى صحة اإلمامة عنو، قولو=
بو أنو ليس لو ذلك مع وىل لرب ا١تاؿ ا١تدافعة عن نفسو حيث ٓب تصح لو اإلمامة؟، جوا

فرض ثبوت اإلمامة، وإذا ركب ذلك على أصلو ُب نفيها ٓب )يصح( ألنو ركب على أصل 
فاسد إذ ا١تفروض صحتها، وما ركب على الفاسد فهو فاسد، فا١تدافعة منو خطأ وعدواف، 

وال يصح أف ٬تتمع حقية مدافعة اإلماـ، وحقية مدافعتو عن ذلك، ألف مع ما ذكر من 
ة اإلمامة، اإلماـ ٤تق ُب مطالبتو وىو ٥تطئ ُب مدافعتو، وإذا فرض عدـ فرض صح

صحتها فاإلماـ ٥تطئ ُب مطالبتو وىو ٤تق ُب مدافعتو، وال نعلم قائبلً يقوؿ= ليس لئلماـ 
أف يطالب من ينفي إمامتو، أو يتوقف فيها باٟتقوؽ اليت عليو، فلو فرض منحرفاً ال 

 متحرياً.

قيل بذلك لكاف فيو وىن على اإلماـ، وتضعيف أمره، واٞتهاد ٓب  وا١تسألة منصوصة، ولو
يشرع إال ١تن عصى اإلماـ، وٓب يطعو فيما أمر بو، ولو قصرنا اإلماـ عن إكراه الناُب 

إلمامتو على ما ٬تب عليو األداء إٔب )بطبلف( أمره، فلن ٯتتنع عليو األمن ال يُثبت إمامتو 



ذلك يؤدي إٔب ارتفاع ما ال بد لئلماـ منو، من ٣تاىدة باطناً وظاىرا، فعرفت أف القوؿ ب
 العاصُت لو ا١تهملُت ٟتقو الزواين ٟتقوؽ اهلل تعأب عنو.

وىذا ما ال قائل بو، وحاؿ ا١تنكر إلمامة اإلماـ ُب عدـ صحة االعتذار بذلك فيما عليو 
 من حقوقو حكم منكر الصانع فيما ىو مفروض من صبلة وصياـ.

ذر( فيها وإف كاف اعتقاده منافيها، فكذلك ىاىنا. قاؿ= وما حكم فكما أنو ال )يع
ا١تتوقف إذا ٘تادى بو الزماف، وطاؿ توقفو، وعرؼ اإلماـ صدقو، ورصانة دينو، إف قلنا= 

يعذره فكيف إذا كانت صفة الكل، أو األكثر، فإنو يؤدي إٔب بطبلف أمر اإلماـ، وإف ال 
سترباء لدينو، وٖتصيل يقينو؟، أقوؿ= قد تقدـ ذكر يعذره فكيف وىو ٓب يأُؿ جهداً ُب اال

التوقف وحكمو، وأتينا فيو ٔتا ال مزيد عليو، والتحقيق أنو ال وجو إلطالة التوقف وال 
مقتضي لو، فإف مسألة اإلمامة وشروطها واضحة، جلية غَت غامضة، وال حفية فما ُب 

وال معٌت للتوقف إال ُب حق إطالة ا٠تربة ويعترب)تعسَت( األمر وىو ىوف على اإلماـ، 
رجلُت، رجل منتزح عن اإلماـ فاضطربت عنده الروايات ُب كمالو وعدمو، وإجابة الناس لو 
وعدمها، وكماؿ الشرائط فيو وانتقاصها، فشأنو التوقف حىت يهيئ اهلل تعأب لو البلوغ إٔب 

من ذلك عند اإلماـ، وفهم الصحيح ٦تا بلغو وخبلفو، أو حىت يتواتر لو الصحيح 
 ويضمحل الفاسد.

ورجل بلغ إٔب اإلماـ ليختربه، وٓب ٯتِض من ا١تدة ما ٭تصل فيو االختبار اٟتقيقي، واالطبلع 
على إحراز النصاب ا١تعترب من كل شرط، وأما ما عدا ذلك ٦تا ىو إال من قبيل السخافة 

فكم من  واٞتهالة، أو من قبيل اتباع ا٢توى والغرض، وعروض السقم للبصَتة وا١ترضى،
متوقف يطوؿ توقفو، ويستمر تعسفو، وال حائل )ىل(لو على ذلك إال ما يعرض لو ُب كل 

واحد من طرُب اإلثبات والنفي من الشوائب الدنيوية، واألحواؿ اليت ال تكوف عنده 
مرضية، وما ىذا دين اهلل تعأب، وال بُت بو اٟتق والباطل من واسطة، وال بأس بأف يباحث 

قَِّف، ويسألو عن سبب توقفو، إف كاف شك ُب شيء من الشروط قرر عليو اإلماـ ا١تتو 



 حصولو وثبوتو.
وإف كاف لشيٍئ رآه ُب أمر السَتة قرر عنده وجهو، واٟتامل عليو وعدـ ا٠تطأ فيو، وإف كاف 

لسبق داع قيل لو= ىل األوؿ عندؾ ثابت اإلمامة فبل معٌت لتوقفك؟، وال 
بل يقدـ بل قياـ من ليس بصاّب ( فتقدـ دعوتو ك88ص)…………………..

لئلمامة، ٦تا ينبغي أف يكوف داعياً إٔب قياـ الكامل، ومؤكداً للوجوب ُب حقو، وإف كنت 
ٌة إٔب  متوقفاً ُب األوؿ فكذلك توقفت ُب الثاين، فهذه حَتة مركبة على حَتة وجهالة مْنَظمَّ

صاحبو ضاؿ، ولكن ضبللتو جهالة، واٟتاصل أف التوقف إذا جاوز القيد ا١تعتاد واحملتاج ف
 دوف ضبللة الثاين، مع فرض صحة اإلمامة ودوف ضبللة ا١تثبت مع فرض بطبلهنا.

قولو= فكيف يعذره وىو ال يألو جهداً إٔب أخره؟، قلنا= فيلزمك أف تعذر الناُب إذا كاف 
اهلل عليو  صلى–نفيو لو إمامتو ٖترياً ُب أمر دينو إذ ال فرؽ، وأف تعذر ا١تتوقف ُب نبوة النيب 

بل ا١تتوقف ُب إثبات الصانع، إذا جهدا ُب ٖتصيل ا١تعرفة، ولكن ما حصلت -وآلو وسلم
 ويلـز تصحيح مذىب أىل اٟتَتة والتكافؤ، واهلل وٕب التوفيق.

قاؿ= وما تكليف أىل الزماف ُب حق األئمة ا١تتقدمُت، وىل ٬تب معرفة إمامتهم ٚتيعاً، 
ُب حق إماـ الزماف بذلك فيما يأمر بو، أـ ال ٬تب شيء ٔتعرفة ٚتعهم الشرائط، كما ٬تب 

من ذلك؟، وىل ٬تب اعتقاد إمامتهم وٛتلهم على السبلمة من دوف معرفة ٚتعهم 
-للشرائط؟ أقوؿ األئمة السابقُت، أو٢تم أمَت ا١تؤمنُت، وسيد الوصيُت علي بن أيب طالب 

 وىؤالء ىم الدرجة العلياء. ،-عليهما السبلـ-، ويلحق بو ولداه اٟتسناف -عليو السبلـ
 والطبقة األؤب= وىم ا١تعصوموف وا١تنصوص عليهم.

 والطبقة الثانية= َمْن بعدىم إٔب ا٢تادي إٔب اٟتق ٭تِت بن اٟتسُت
 .-عليو السبلـ-

 الطبقة الثالثة= من بعده إٔب ا١تنصور باهلل عبد اهلل بن ٛتزة
 .-عليو السبلـ-



اننا ىذا، ىكذا ذكره والدنا اإلماـ ا٢تادي إٔب دين اهلل تعأب والطبقة الرابعة= من بعده إٔب زم
ُب رسالة لو غراء، ومقالة رائعة عذراء، ذكر فيها  -عليو السبلـ-علي بن ا١تؤيد باهلل 

طبقات األئمة ودرجاهتم، ونز٢تا على ىذا التنزيل، قاؿ ُب الطبقة الرابعة= ىي من اإلماـ 
أت اٟتاؿ فصار األمر عندي، واستثٌت من ىذه الطبقة أٛتد بن اٟتسُت ا١تهدي إٔب أف أٞت

الرابعة اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة، وقاؿ= ىو جدير بأف يعد أمة وحده، ولو ُب ىذه الرسالة 
ألفاظ رشيقة، ومعاف دقيقة، وكاف الباعث لو عليها أف السيد العبلمة ا٢تادي بن إبراىيم بن 

 عليو فيها، وتفضيلو على كثَت ٦تن قبلو أو٢تا=علي ا١ترتضى، وجو إليو رسالة بالغ ُب الثناء 
عليو -اٟتمد هلل عليك من إماـ أمة، عده عليو السبلـ،على ا١تسلمُت نعمة، فأنشأ اإلماـ 

 .-السبلـ
 ىذه الرسالة وأظهر التواضع فيها، واٟتط من أمره حىت استشهد بقوؿ بعضهم=

 ؿ القناعيسوابن اللبوف إذا ما لز ُب قرف .... ٓب يستطع صولة البز 
وأجاد معاين عالية وأطاب وأتى باأللفاظ البليغة، وا١تعاين العذاب، ٔتا يروؽ األلباب، ٍب 

من األئمة غَت إماـ  -عليو السبلـ-نعود إٔب ما ىو ا١تقصود فنقوؿ= أما من بعد علي 
م الزماف، فبل قائل بأنو ٬تب معرفة إمامتهم، وال البحث عنها، وال أنو يتعلق بنا ُب شأهن

 تكليف ال اعتقاد إمامو، وال عمل يتبع ذلك.
قاؿ بعض أصحابنا= ألنو ال تكليف علينا علمي وال عملي، ُب معرفة ذلك، وإف كاف 

العلم بذلك ٦تكناً بأف يتواتر ا٠ترب إلينا ٔتثل ذلك لكنو ولو تواتر فإنو حينئذ غَت واجب 
 ألنو علم ضروري.

أف األظهر من كبلـ الزيدية، وغَتىم أهنا  وذكر الدواري ُب تعليقو على شرح األصوؿ=
، وعلل ذلك بأنو ٣تمع على إمامتو، -عليهما السبلـ-ٕتب معرفة إمامة زيد بن علي

وٚتعو للشرائط ٭تتاج إٔب معرفتها، والعلم بذلك ليكوف طريقاً إٔب معرفة إماـ الزماف 
ثرىا بإٚتاع األمة أو أىل وأوصافو، أو االعتبار ُب الشرائط اليت تشًتط ُب اإلماـ، أو ُب أك



البيت، وال إٚتاع معلـو إال فيو، فإف األمة والعًتة فيما بعد زمنو كثر انتشار٫تا فقلما يعلم 
 ٢تما إٚتاع.

قلت= وىذا الكبلـ فيو نظر)وما ىو( إال كبلـ ال صحة لو ألف إمامة زيد بن علي كإمامة 
مو أطوؿ، وأثاره ُب باب الدين غَته، بل غَته من األئمة السابقُت )من( كانت مدة قيا

من  -عليو السبلـ-أكمل، وال عمل يتعلق ٔتعرفة إمامتو، وال تكليف إليها، وإف كاف 
مشوس األئمة وأقمارىم، وىو مؤسس قواعدىم ا١ترضية، وموضح أثارىم، والتعليل ا١تذكور 

اشًتاطها،  عليل، فإف األدلة على وجو اشًتاط شروط اإلمامة قائمة، وىي ا١ترجوع إليو ُب
، فإف إمامتو إ٪تا عرفت -عليو السبلـ-وليس ذلك مستند إٔب معرفة إمامة زيد بن علي 

١تعرفة إحرازه للشرائط وٚتعو ٢تا، ال أفَّ معرفة شروط اإلمامة تؤخذ من معرفة إمامتو، وال 
 -عليو السبلـ-٬تب أف يكوف كل إماـ أوصافو كأوصافو، وكمالو فيها ككمالو، فإف زيداً 

اد على قدر ما يشًتط فيها زيادة واسعة، ولو اشًتط أف يكوف كل إماـ على صفتو ألدى ز 
 إٔب إبطاؿ إمامة كثَت من األئمة فهذا الكبلـ ال وجو لو.

 ، وأما إمامة أمَت ا١تؤمنُت فأىل ا١تذىب يتفقوف على وجوب معرفتها، وأهنا فرض ٤تتـو
على األوؿ، ٦تن نص على ذلك  واختلفوا ىل ىي فرض عُت، أو فرض كفاية، فاألكثر

، ما يقضي بأف -عليو السبلـ-، وُب كبلـ ا٢تادي -عليهما السبلـ-ا٢تادي والقاسم 
 اٞتهل بذلك فسق.

واٟتجة ألىل ىذا القوؿ إٚتاع العًتة، واألقل على الثاين وىو األرجح عندي واألؤب، 
العلماء والعواـ، ولؤلصحاب مبالغة ُب ىذه ا١تسألة حىت أهنم عموا بوجوب ما ذكره 

واختاروا رقم ذلك ُب الوصايا، وضم الشهادة بو إٔب الشهادتُت، ومن ا١تعلـو أف مثل ذلك 
ال يدخل ُب إمكاف العواـ، وال ٬تدوف إٔب العلم بو سبيبًل، وأنو ُب حقهم كتكليف ما ال 

على  يطاؽ، وليس معهم فيو إال التقليد احملض، وقد ذىب الفضل بن شروين أهنا إ٪تا ٕتب
عليو -العلماء دوف العواـ، وىو أعدؿ األقواؿ، واحتج بأف معرفة إمامة أمَت ا١تؤمنُت علي 



 متلقاة من جهة معرفة اللغة فبل يعرؼ وجوهبا إال من لو غوص ُب اللغة. -السبلـ
وأما رقم ذلك وفعلو ُب الوصايا فمن قبيل الغلو فليس كل مسألة ٬تب العمل هبا ٦تا ٭تق 

وليس لو من الفوائد إال معرفة كوف ا١توصي زيدي ا١تذىب، وليس كل موص  ٢تا مثل ذلك،
يفتقر إٔب التعريف ٔتذىبو، وال ٭تتاج إٔب ذلك منو وكل من يعرفو يعرؼ مذىبو إف كاف 

 ذلك إٔب حجة.
فاألكثر على أف حكمهما حكم أبيهما، ومن أىل  -عليهما السبلـ-وأما اٟتسناف 

 متهما.ا١تذىب من ال يوجب معرفة إما
ٚتاعة من  -عليهما السبلـ-قاؿ القاضي الدواري= ٓب يذكر وجوب معرفة إمامة اٟتسنُت 

 أئمتنا، منهم السيد ا١تؤيد باهلل، وصاحب الكاُب، واألمَت اٟتسُت.

أما صاحب )الكاُب( فصرَّح بأف العلم بإمامتهما غَت داخل ُب أصوؿ الدين، قاؿ ومن ٓب 
 يع العلماء.يعرؼ إمامتهما ٓب يفسق عند ٚت

 -عليو السبلـ-وأما ا١تؤيد باهلل، واألمَت اٟتسُت فلم يذكرا الوجوب، وال نفياه. وللهادي 
وولديو ما يقضي بأف معرفة إمامتهما واجبة، وسوى ا١تهدي بُت إمامة الثبلثة ُب وجوب 
ا١تعرفة ٢تا، وقاؿ= ال خبلؼ ُب كوف معرفة إمامتهم كلهم فرض، ألهنا منصوصة، ومعرفة 

عاين نصوص الكتاب والسنة واجبة، وٓب يتعرض اإلماـ ٭تِت ُب )اإلنتصار( لوجوب معرفة م
 .-عليو السبلـ-إمامتهما، وإ٪تا قصر الكبلـ على إمامتو 

وحكى إٚتاع العًتة والشيعة على وجوب معرفة إمامتو، وخطأ من ٓب يعرفها، ألف العلم هبا 
صيل ال ٯتكنو معرفة إماـ زمانو، ألف إمامة من أصوؿ الدين ألف كل من ال يعرفها على التف

متفرعة على معرفة إمامتو، وإف اختلفت الطريق فبل يكوف من بعده  -عليو السبلـ-غَته 
 إماماً إال إذا حصل على مثل أوصافو.

قاؿ اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة= ورأي األكثر من أئمة العًتة، واألكثر من ا١تعتزلة، أف اإلخبلؿ 
وف فسقاً إال ما ٭تكى عن ا١تؤيد باهلل فإنو ٓب يقطع بفسقو، ٍب رجع إٔب  ٔتعرفة إمامتو يك



كونو ٥تطئاً، قاؿ اإلماـ ٭تِت= وا١تختار الذي ٬تب عليو التعويل ما قالو ا١تؤيد= وىو اٟتكم 
 عليو با٠تطأ دوف الفسق ألنك إ٪تا هتدـ عملو باألدلة القاطعة الشرعية وىي منفية ىنا.

= إف اٞتاىل ٢تا ال يفسق، وال ٮتطأ مع قياـ غَته بذلك، وأما -سبلـعليو ال-وقاؿ ا١تهدي 
اجملوز لئلخبلؿ ٔتعرفتها على كل وجو فإنو ٥تطئ وال قطع بفسقو. قولو ُب السؤاؿ= وىل 

 ٬تب اعتقاد إمامتهم، وٛتلهم على السبلمة من دوف معرفة ٚتعهم للشرائط؟.
إال عن نظر واستدالؿ وٖتقيق، فإف جوابو أنو ال ٬تب االعتقاد ا١تذكور بل ال ٬توز 

االعتقاد الذي ليس على ىذه الصفة ٬توز كونو اعتقاد جهل، واٞتهل قبح، واإلقداـ على 
ما ٓب يؤمن قبحو كاإلقداـ على القبيح، فبل يتوجو ذلك االعتقاد إال مع تواتر الكماؿ 

ي أف يعتقد وحصوؿ شرائط اإلمامة، والسَتة ا١ترضية، ومهما ٓب ٭تصل ذلك، فبل ينبغ
ذلك، وكذلك فبل ينبغي أف يعتقد فيهم ا٠تطأ وال النقصاف، وال عدـ الكماؿ، إذ ال طريق 
لو إليو، وال بأس باٟتمل على السبلمة وىو أال يظن فيهم أهنم ترشحوا ٢تذا األمر مع عدـ  

 كما٢تم فيو بل يتوجو أف يظن فيهم ا٠تَت، وللعواـ ُب ذلك تقليد العلماء.
ألئمة من ىو مذكور، وحالو ُب الفضل والكماؿ وٚتع ٤تاسن ا٠تبلؿ ىذا وأف من ا

مشهور، فبل ٮتفى على أحد صحة إمامتو وكمالو وفضلو، وإحرازه للشرائط، وإحاطتو 
 باألوصاؼ اٟتسنة لكوف سَتتو مرضية.

من أمره خاؼ عن بعض ا١تميزين بل كثَت من دعاة أىل البيت  -عليهم السبلـ-ومنهم 
بعض ا١تربزين فقد كاف منهم ُب جهة األندلس وغَتىا، من ٓب تبلغ دعوتو  ٮتفي أمره على

وال َتَسَتِّ سَتتو، قاؿ= وما يكلف بو ُب حق ا١تتعارضُت السابقُت، مع تواليهم وتعاديهم؟ 
، وكانا -عليهما السبلـ–أقوؿ= أوؿ ما نشأت ا١تعارضة فيما نعلم زمن ا٢تادي، والناصر 

 الديار وا١تزار، وحا٢تما ُب الفضل والكماؿ ال ينكر ْتاؿ، متباعدي األقطار، ومتبايٍت
وحبذا ما كاف بصفة تعارضهما، فبل شك أهنما معاً مرضياف وإمامتهما معاً ُب القوة 

والصحة ظاىرة الثبات، وما جرى من ا١تتعارضُت على ىذه الكيفية فبل إشكاؿ فيو، وال 



 يفتقر فيو إٔب تنبيو.
اف، وتنازعا وٖتاربا، فبل يتصور أف يكونا ٤تقُت معاً بل أكثر ما وأما حيث تقارب ا١تتعارض

يتهيأ أف يكوف أحد٫تا فقط ٤تقاً، ويكوف اآلخر باغياً عليو، وخارجاً عن والية اهلل تعأب 
 إٔب عداوتو فبل إمامة مع البغي.

ملة وإما )حيث( تقاربت دار٫تا، وٓب يتشاجرا وال ٖتاربا، وكاف كل واحد منهما حسن اجملا
وا١تعاملة لؤلخر و٫تا متوالياف غَت متعادين، فالذي تقتضيو القواعد أف اإلمامة )ليست( إال 
ألحد٫تا، واألخر ليس بإماـ، وإ٪تا نتواله كما تواله اإلماـ ا١تعارض لو، ومن اٟتق ُب عدـ 

 ا١تعارضة ثابت لو، ىذا على سبيل اإلٚتاؿ.
كوف أحد ا١تتعاديُت بعينو ىو اإلماـ، وكوف وأما التفصيل فهو أنو إف ثبت لنا طريق إٔب  

األخر بصفة الباغي عليو، وثبتت لنا طريق إٔب أف أحد ا١تتواليُت بعينو ىو كامل الشرائط، 
 صحيح الدعوة، ثابت اإلمامة.

وأنو الفائز بذلك واٟتائز لو دوف صاحبو دنَّا بذلك واعتقدناه ُب الصورتُت معاً، فإف ٓب 
رضنا ُب ا١تتواليُت ا١تعروفُت ْتسن الصفات واألحواؿ توليهم معاً، تستقم تلك القاعدة فف

والًتحم عليهم، وحسن الظن هبم، وأف نقوؿ ُب ا١تتعاديُت= } تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت ٢َتَا َما  
 [.474َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوالَ ُتْسأَُلوَف َعمَّا َكانُوا يَػْعَمُلوَف{]البقرة= 

ن ليس بإماـ عند أىل البيت كعمر بن عبد العزيز، ما حكمو؟ أقوؿ= حكم عمر قاؿ= وم
بن عبد العزيز، ومن على صفتو ٦تن حسنت سَتتو وسريرتو، وٓب ٮتتل فيو إال شرط ا١تنصب 

الفاطمي عند أصحابنا أنو ليس بإماـ، وإ٪تا ىو سلطاف عادؿ، وأنو ٥تطئ بًتشحو ٢تذا 
ا٠تلفاء ا١تتقدموف ألمَت ا١تؤمنُت، وكبلـ أىل البيت عليهم األمر، ويؤؿ أمره إٔب ما عليو 

السبلـ فيهم معروؼ متناقل فمنهم ا١تبالغ ُب التأٍب والتخطية، ومنهم السالك سبيل التوٕب 
والًتضية، فما عومل بو عمر األكرب ينبغي أف يعامل بو عمر األصغر فليس بناقص عنهم 

أخر بل قد قضي لو ١تزية جلية غَت خفية، وىو ُب حسن السَتة والسريرة، ُب العدؿ وإف ت



أنو سلك ٢تذا السبيل ُب العدؿ بعد انطماسو واندراسو، وخراب أساسو، وتقادـ العهد 
 ٔتثلو، وكوف أىل زمانو ال يعًتضونو ُب شأنو.

وأما عمر بن ا٠تطاب فإنو سلك سبيل العدؿ، وىو واضح غَت منطمس، وشهَت غَت 
ة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، وخليفتو ا١ترتضاة، مندرس، ومع قرب العهد بسَت 

وكونو بُت ظهراين الصحابة األخيار، وفضبلء ا١تهاجرين واألنصار، الذي لو راـ ا١تيل بينهم 
عن السَتة ا١ترضية لقوموه بالسيوؼ ا٢تندية، والرماح ا٠تطية،وٓب يقروه على خبلؼ السَتة 

( ويلحق بعمر بن عبد العزيز ُب العدؿ، >8زية )صالنبوية، فانظر ُب عظم شأف تلك ا١ت
 وإف ٓب يكن مساوياً وال مدانياً ُب الفضل يزيد بن الوليد.

قاؿ اٟتاكم= أٚتع ا١تعتزلة على صحة إمامتهما، وعندي أنو ٯتكن أف يتمحل لعمر بن عبد 
 مثل العزيز من األعذار ُب توليو ١تا تواله، ما ال ٯتكن أف يتمحل لعمر بن ا٠تطاب ُب

ذلك، وىو أف من ا١تعلـو قطعاً أنو ٓب يفعل أو فعل، ٍب راـ التنحي لبعض أعبلـ البيت، 
وإيثاره هبذا األمر ١تا ًب لو ذلك، وال وجد إليو سبيبل وإف ترؾ توال األمر يزيد بن عبد 
ا١تلك،وأخوه ىشاـ بن عبد ا١تلك،أو من يضاىيهما من الساعُت لدين اهلل تعأب ُب 

وقد جعل سليماف بن عبد ا١تلك األمر إليو ٍب إٔب يزيد ٍب إٔب ىشاـ، فلو ٓب االهنداـ، 
يسعد إٔب توٕب األمر، أو راـ التنحي بعد التوٕب، ١تا تواله إال من ذكر أمراً ٤تتوماً، ال ٤تيص 

 عنو وال مناص، كما يتيقن ذلك من عرؼ أحوا٢تم وسَتهتم وأساليبهم.

نو لو ترؾ التوٕب للخبلفة، أو تنحى عنها ١تن ىو أحق وأما عمر بن ا٠تطاب فمن ا١تعلـو أ
هبا منو، ١تا قاـ مقامو إال من ىو أفضل منو وأكمل، وأعلم بالعلـو الدينية وأعمل، وإذا 

عرؼ ذلك فغَت بعيد أف يتحتم على عمر بن عبد العزيز ما كاف منو من توٕب األمر ١تا فيو 
ة قواعد الدين، وصيانة اإلسبلـ عن أقاربو من إزالة ا١تنكرات، وتغيَت الظبلمات، وإقام

ا١تعتدين، جزاه اهلل خَتاً عن اإلسبلـ وا١تسلمُت، واٟتمد هلل رب العا١تُت، وصبلتو وسبلمو 
 على سيدنا ٤تمد خاًب النبيُت، وعلى آلو الطيبُت الطاىرين من يومنا ىذا إٔب يـو الدين.



بارؾ، وفرغ منو أواف صبلة اٞتمعة لسبع قاؿ ا١تؤلف موالنا أمَت ا١تؤمنُت= ىذا اإلمبلء ا١ت
لياؿ خلوف من شهر ذي اٟتجة اٟتراـ سلخ سنة ٙتاين وتسعُت وٙتا٪تائة سنة، وفرغت أنا 
من رقمو بعد شروؽ الشمس ُب يـو ا٠تميس سادس شهر ٚتادى اآلخرة، الذي ىو من 

خ لو واطلع عليو، شهور عاـ ٙتاف وٙتانُت وألف، ٓتط الفقَت إٔب اهلل تعأب ا١تستمد ٦تن نس
ونظر إليو الدعاء ْتسن ا٠تتاـ، وبلوغ ا١تراـ، صبلح بن أٛتد بن صاّب بن دغيش اٟتيمي 

اليوسفي، غفر اهلل لو وألبويو وإخوانو، السابقُت لو، والبلحقُت، وٞتميع ا١تسلمُت ا١تؤمنُت، 
الفهامة، السالكُت طريق ا١تؤمنُت، ٦تا استنسخت فرقمت للولد القاضي العبلمة، القدوة 

٤تمد بن اٟتسن بن أٛتد بن صاّب بن دغيش اٟتيمي، حفظو اهلل تعأب، وأمد بطوؿ 
حياتو، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم، وصلى اهلل على سيدنا ٤تمد خاًب النبيُت 

 وسيد األولُت واألخرين، واٟتمد هلل رب العا١تُت ٛتداً كثَتاً طيباً مباركاً فيو.

تسمى اٞتواب ا١تعقوؿ ُب بياف القطع بإمامة أئمة آؿ الرسوؿ، إنشاء سيدنا  وىذه جوابات
الفقيو العبلمة، اٟترب الفهامة، ا١تدرة الصمصامة، لسانا١تتكلمُت، وزين ا١توحدين، ٚتاؿ 

 الدنيا والدين، علي بن ٤تمد البكري رٛتو اهلل تعأب=
د وآلو وسلم، اٟتمد هلل ٛتداً قاؿ= بسم اهلل الرٛتن الرحيم= وصلى اهلل على سيدنا ٤تم

يستدعي مزيد فضلو، ويستوجب مواد طولو، ُب اإلنباء عن الرباىُت القاطعة، واٟتجج 
البالغة، والصبلة والسبلـ على من ٤تى رسم الضبلؿ، وارتقى من الشرؼ أعلى ذروة 

 الكماؿ، ٤تمد وآلو خَت آؿ. وبعد.
األمثل، عز الدين بن اٟتسن بن أمَت  فقد ورد من تلقاء موالنا السيد األفضل، العبلمة

ا١تؤمنُت داـ دواـ الفاعل، واحتجب عن النوائب احتجاب ضمَت اسم الفاعل، طرس كرًن، 
يتضمن البحث عما أ٫تل ٖتقيقو كثَت من الناس، مع كونو للدين كالرأس، ولكثَت من 

 األحكاـ الشرعية كاألساس.



رئاسة والزعامة، وْتثو أيده اهلل تعأب عن وذلك مسألة اإلمامة ا١تقتضية ١تن اختص هبا ال
 ذلك من ثبلث جهات=

 اٞتهة األؤب=
ا١تطالبة بدليل على صحة ما ادعاه أصحابنا، من كوف مسالة اإلمامة من ا١تسائل القطعية، 

 ال من ا١تسائل االجتهادية، والقدح ُب ما أورده من األدلة على ذلك.

 اٞتهة الثانية=
 بكوهنا قطعية من األمور ا١تستبعدة. بياف ما يلـز على القوؿ

 اٞتهة الثالثة=
الرد على ا١تفسقُت ُب إمامة اإلماـ ا١تتوقف فيها. أما اٞتهة األؤب= فقاؿ أبقاه اهلل تعأب= 
قد وقع ا٠تبلؼ بُت األمة ىل مسائل اإلمامة من ا١تسائل القطعية، اليت ال يأخذ فيها إال 

االجتهادية، اليت ىي إلنظار اجملتهد تابعة، فالظاىر من باألدلة القاطعة، أـ ىي من ا١تسائل 
مذىب أئمتنا ومشايعيهم وا١تعتزلة ومشايعيهم، أهنا قطعية يتعلق التكليف فيها بالعلم 
اليقُت، وأف الوصوؿ فيها إٔب العلم الـز ٞتميع ا١تكلفُت، ولذلك أٟتقوىا بفن أصوؿ 

بأفعالو وال بأحكاـ أفعالو، وأشار بعض  الدين، وليست علما باهلل تعأب وال بصفاتو، وال
متكلمي أصحابنا إٔب ٕتويز كوف السبب ُب ذلك من حيث أنو مطلب منافع العمل فيها 

االعتقاد الذي ىو العلم دوف الظن، ٍب نظر وأشار إٔب تعليل أخر رمز إليو الفقيو ٛتيد رٛتو 
ا فن الفقو، وإف كانت قطعية اهلل تعأب ُب وسيطو ال حاجة إٔب ذكره ىنا، مع أف األليق هب

 إذ ىي من ا١تسائل الفرعية واألحكاـ الشرعية.
أقوؿ وباهلل التوفيق= اختلف القائلوف بأف اإلمامة غَت واجبة عقبلً ىل ىي واجبة شرعاً أـ 

 ال؟! فقاؿ أكثر األمة من العدلية واٞتربية= إهنا ٕتب شرعاً.



ي، وبعض اٟتشوية، والنجدات من وقاؿ أبو بكر األصم من ا١تعتزلة، وىشاـ الفوط
ا٠توارج، وبعض ا١ترجئة= إهنا ال ٕتب ال عقبلً و ال شرعاً، لكن إف ٘تكن الناس أف ينصبوا 

إماماً عدالً من غَت إراقة دـ وال جور فحسن، وإف ٓب يفعلوا ذلك وقاـ كل امرئ منهم 
دود واألحكاـ، بأمر منزلو، ومن يشتمل عليو من ذي قرابة ورحم وجار، وأقاـ فيهم اٟت

جاز ذلك، وإف ٓب يكن ٢تم  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم–على كتاب اهلل تعأب وسنة نبيو 
إال إماـ وال ٬توز إقامتو بالسيف واٟترب، ىكذا حكى نشواف بن سعيد ُب )شرح رسالة 

اٟتور العُت(، وحكى الفخر الرازي عن ىشاـ الفوطي من أصحابنا ىذا ا١تعٌت، فقاؿ= إنو 
جب نصب اإلماـ ُب حاؿ ظهور الظلمة ألهنم رٔتا أنفوا عن طاعتو فخشى أف يقتلوه ال يو 

 فقيامو يؤدي إٔب إثارة فتنة، وأما مع ظهور التناصف فيجوز نصبو إلظهار شعار الشريعة.
وحكي عن األصم عكسو، وىو ال يوجب إمامة اإلماـ إال عند ظهور التظآب بُت الناس 

 فإف ٓب يظهر ٓب ٬تب.
النجدات فبل يوجبوف نصبو ُب حاؿ من األحواؿ. ٍب اختلف القائلوف بوجوب اإلمامة وأما 

شرعاً، ىل ىي من ا١تسائل القطعية أـ من االجتهادية؟. فذىب األكثر وىو اٟتق إٔب أهنا 
قطعية إذ دليلها قطعي، وذىب األشعرية وبعض ا١تعتزلة إٔب أهنا اجتهادية بناًء منهم على 

ذا ٖتقيق ا٠تبلؼ ُب ذلك، ولعل موالنا أبقاه اهلل تعأب أراد باألمة أف أدلتها ظنية، ى
بعضهم، وبا١تعتزلة أكثرىم، ألف بعضهم ال يقوؿ= إهنا قطعية بل يقضي بأهنا من ا١تسائل 

 االجتهادية كما عرفت.

وأما استشهاده أبقاه اهلل تعأب على كوف مسائل اإلمامة عند األكثر من القطعيات، 
أٟتقوىا بفن أصوؿ الدين فهو صحيح ال عوج فيو، وقد ذكره الفقيو قاسم بن أٛتد بكوهنم 

 بن ٛتيد احمللي رٛتو اهلل تعأب، ُب تعليقو على الشرح، حيث قاؿ=
أما اتصا٢تا يعٍت اإلمامة بباب أصوؿ الدين ٚتلة، فاعلم أواًل= أف بعضهم قد عدىا من 

، وجعل كل ٣تتهد فيها مصيباً، مسائل االجتهاد، وأخرجها عن باب أصوؿ الدين



واٞتمهور على خبلؼ ذلك، وأهنا معدودة من مسائل أصوؿ الدين، واألدلة عليها قطعية 
 ال يدخلها االجتهاد وال الظن أصبًل.

قلت= ولعل ما حكاه موالنا عن بعض ا١تتكلمُت يعود إٔب ذلك. قولو= مع أف األليق هبا 
 فن الفقو إٔب آخره.
األمر كذلك فبل حرج ُب ذكرىا ُب فن األصوؿ، لذلك الغرض كما  قلنا= إنو وإف كاف

ذكرت فيو مسألة الشفاعة، ومسالة األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر ٔتثل ذلك، وا١تشاحة 
 ُب أمثاؿ ىذا ليس من ٫تنا.

قاؿ أبقاه اهلل تعأب= وٓب أظفر من أدلة األصحاب مع ىذه الدعوى ٔتا مقدماتو يقينية، 
ليت تبتٍت عليها قوية، مع كثرة ْتثي عن ذلك ُب كتب األصوؿ والفروع، وتطلبو وقواعده ا

من مصنفات ا١تعقوؿ وا١تسموع، فإف مسائل اإلمامة متفرعة إٔب فروع كثَتة كوجوب نصب 
اإلماـ، ووجوب اتباعو، ومعرفة شرائط اإلمامة، ووجو اشًتاط كل واحد منها، ووجو 

 إٔب اإلماـ فيو، ووجو قصره عليو، وغَت ذلك. االقتصار عليها، ومعرفة ما ٭تتاج
واألدلة القاطعة الشرعية ليست إال الكتاب الصريح، والسنة ا١تتواترة، واإلٚتاع، والقياس 

 القطعيُت.

وأما العقل فبل ٣تاؿ لو ىنا على الصحيح، وٓب يتضح ٕب ثبوت شيء من ىذه األدلة 
 القاطعة ُب ىذه ا١تسائل وال شيء منها.

وجو يتمسك بو من أنكر كوف مسائل اإلمامة قطعية، إال ما يدعيو من أنو ال  أقوؿ= ال
دليل يقتضي ذلك، و٨تن اآلف نقيم الربىاف بعوف اهلل على صحة القطع هبا حىت تظهر 

 .-رضي اهلل عنهم-صحة ما ادعاه أصحابنا 

 القوؿ ُب أف أدلة مسألة اإلمامة قطعية
 عليو وجوه ثبلثة= فنقوؿ= أما وجوب نصب اإلماـ، فالدليل

إٔب -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-أحدىا= إٚتاع الصحابة حيث فزعوا عقيب موت النيب 



رضي -نصب من ٮتلفو وبادروا إٔب ذلك واختصموا فيو، وظهر التشاجر، وقاؿ أبو بكر 
= ال بد ٢تذا األمر ٦تن ينظمو ويقـو بو، وٓب ينازعو أحد ُب ذلك وال علم أف أحداً -اهلل عنو

نهم ]قاؿ[ ال حاجة إٔب اإلماـ، بل أمر كل منهم إٔب نفسو، بل أٚتعوا على مثل ما ذكر م
أبو بكر أنو ال بد من قائم تلجأ األمة إليو، وٓب ينازع ُب شدة اٟتاجة إليو منازع، علم ذلك 

صلى اهلل عليو وآلو -ضرورة من حا٢تم حينئذ، ومن ٍب اشتغلوا بطلب ذلك قبل مواراة النيب 
 حفرتو، وٓب ينكر أحُد منهم تقدًن االشتغاؿ بذلك واالىتماـ بو، على االشتغاؿ ُب-وسلم

ومواراتو، بل فزع كل واحد منهم إٔب النظر -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-بتجهيز رسوؿ اهلل 
ُب تعليق األمور بو على حد تعليقها -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-فيمن ٮتلف رسوؿ اهلل 

 ُب حياتو.-عليو وآلو وسلم صلى اهلل-برسوؿ اهلل 
صلى اهلل -عن اٟتضرة معهم بتجهيز رسوؿ اهلل  -عليو الصبلة والسبلـ-وأما اشتغاؿ علي 

 فإ٪تا ىو ألحد أمرين=-عليو وآلو وسلم
 إما لكونو الوصي لو دوف غَته فرأى أف ذلك متعُت عليو دوهنم. -4

ٔب مشاورتو بعد خوضهم ُب أو ثقة بإٚتاع الصحابة للنظر ُب ذلك، وأهنم يرجعوف إ -5
ذلك، وإتقاف النظر فيو، فيهديهم إٔب اٟتق، وعلى اٞتملة فما ٝتع عن أحد منهم أنو قاؿ= 

ال حاجة بنا إٔب ا٠تليفة نسمع لو ونطيع، بل يبقى كل أمر إٔب نفسو، بل قرائن األحواؿ 
وسفهوه، ا١تفيدة للعلم تشهد بأنو لو صدر ىذا الكبلـ من أحد منهم لنهروه، وكرىوه 

لعلمهم ضرورة ٥تالفة رأيو، ١تا يصلح بو أمر األمة، وقد يستفاد العلم عند قوة القرائن، أال 
ترى أنا نعلم كثَتاً من أحواؿ غَتنا ضرورة بقرائن تشهد بذلك، وىذا الدليل اعتمده أبو 
ىاشم ُب بعض ا١تواضع، وذكره ٚتاعة من أصحابنا، واستدؿ الفخر الرازي مع الدليل 

 ين الذي سنذكره.الثا

= وىو قوي جداً على قوؿ من جعل -عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ا١تهدي أٛتد بن ٭تِت 
اإلٚتاع حجة قاطعة، وأما موالنا أبقاه اهلل تعأب فإنو بعد أف حكاه عن أصحابنا، وقضى 



بكونو أشف أدلتهم ىنا، اعًتضو بأف قاؿ وىذا الدليل عن القطع ٔتراحل، وكيف وىو 
، وكل  إٚتاع فعل فقط، وعدـ حصوؿ التواتر ُب النقل عن كل واحد من الصحابة معلـو

مسألة يكوف دليلها اإلٚتاع، فاألقرب عدـ تأٌب القطع فيها، وىي بأف تكوف ظنية أو ال 
وىيهات!! أف ٕتتمع شرائط اإلٚتاع القطعي ُب حق أئمة النقل والتنقَت، فكيف بأىل 

حصوؿ شرائط اإلٚتاع وتواتره عن كل واحد من األمة، اإلٚتاؿ والعقوؿ الكبَت، ولو قدرنا 
فقد ورد على ما ٬تعلو دليبلً على كوف اإلٚتاع، وىو اآلية الكرٯتة= }َويَػتَِّبْع َغيػَْر َسِبيِل 

[ ما ورد وحكم عليها الفحوؿ بأهنا من الظواىر، وليست من 448اْلُمْؤِمِنَُت {]النساء= 
 ه موالنا من القدح ُب ىذا الدليل.الصرائح ُب الداللة، ىذا أخر ما ذكر 

ُب تضعيف أدلة أصحابنا، على ىذه ا١تسألة حيث  -أبقاه اهلل تعأب-وأقوؿ= لقد بالغ 
حكم أوالً على ىذا الدليل بأنو أشف أدلتهم ُب ذلك، ٍب قضى ثانياً بأنو عن القطع 

 ٔتراحل، و٨تن ال نساعده إٔب واحد من الطرفُت.

 أما األوؿ=
 يل وإف كاف عندنا قوي فمستذكر ما ىو أقوى منو إف شاء اهلل تعأب.فؤلف ىذا الدل

 وأما الثاين=
فؤلنو عندنا قوي صحيح، غَت بعيد من اٟتق الصريح، ال طعن فيو لطاعن، وما أورده من 

 االعًتضات فيجاب عنو.
 -أما قولو= إنو إٚتاع فعلي، فهذا قد أورده الفقيو ٭تِت بن حسن القرشي _رٛتو اهلل تعأب
ُب )ا١تنهاج(،وٖتريره= إف ىذا إٚتاع فعلي واجتماع األمة على فعل ال يكوف حجة على 

 وجوب ذلك الفعل إال إذا علمنا أهنم إ٪تا فعلوه لوجوبو عندىم وظهر لنا ذلك.
فأما مع جهلنا الوجو الذي أوقعوا عليو ذلك الفعل فبل وجو لبلحتجاج بو، و٨تن ال نعلم 

ماـ لوجوب ذلك، وال طريق لنا إٔب القطع بو، ومن اٞتائز أهنم إ٪تا أهنم فزعوا إٔب نصب اإل
فزعوا إٔب ذلك لكونو أصلح ٢تم ُب دنياىم ال دينهم، أو لكونو أؤب ُب صبلح الدين 



أيضاً، ال لوجوبو عليهم وجوباً حتماً، كما ُب صبلة الوتر فإف إٚتاعهم على فعلها ٓب يدؿ 
يستقيم االحتجاج بذلك على أف اإلمامة واجبة على على خفي هبا ومع ىذا االحتماؿ ال 

 األمة.

واٞتواب= إنا ال نسلمبما ذكره من االحتماؿ؛ ألف ا١تعلـو ضرورة أنو ٬تب على كل مسلم 
نصرة اإلسبلـ، وتوىُت أركاف الكفر؛ ما أمكنو حسبما يستطيع من ذلك، وكل عاقل يعلم 

فوضى؛ ال أمَت ٢تم -عليو وآلو وسلمصلى اهلل -ضرورة أف بقاء األمة بعد موت الرسوؿ 
ينظم أمرىم، و٬تمع كلمتهم، ويتفرغ لسد الثغور، وإصبلح ما أفسده اٞتهاؿ والضبلؿ 

شيده، وخرقاً ١تا كاف قد سدَّده؛ فإف األمة حينئذ -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-ىدـ ١تا كاف 
فيها الذئاب فتذىب أشبو بغنم ال ٭تفظها راع عن موانع الطلب، وال ٭ترسها عن أف يعبث 

وفرهتا كل الذىاب، وا١تنكر لذلك معاند دافع للعلم الضروري من جهة العادة ال إشكاؿ 
ُب ذلك، فعلم أهنم إ٪تا فزعوا إٔب نصب اإلماـ لتقوية أمر اإلسبلـ، وال شك أف تقويتو 

عليهم فرض واجب وحتم الزب؛ فيجب أف يكوف فعلهم ذلك إ٪تا كاف ألجل وجوبو وىو 
 وب، وىذا اٞتواب ذكره اإلماـ ا١تهدي، وبالغ ُب تضعيف االعًتاض حىت قاؿ=ا١تطل

إنو غَت واقع وال يصدره عن فطانة. وأما قولو= إف عدـ حصوؿ التواتر ُب النقل عن كل 
؛ فهو دعوى ٣تردة قد دخل فسادىا ُب أثناء الدليل ا١تذكور،  واحد من الصحابة معلـو

تر ُب النقل مع حصوؿ إمارة التواتر فيو، وىو العلم وكيف يدعي العلم بعدـ حصوؿ التوا
الضروري يوضحو، ال ٧تد فرقاً بُت ىذا العلم وبُت كثَت من العلـو التواترية؛ فما ورد ىنا 

 ورد ىناؾ ودعوى الفرؽ غَت واضح.

وأما قولو= إف كل مسألة يكوف دليلها اإلٚتاع؛ فاألقرب عدـ تأٌب القطع فيها إٔب آخره 
فيقاؿ لو= وٓبَ قلت ذلك؟ ىل الستبعاد ٖتقق وقوع اإلٚتاع؛ كما ذىب إليو بعضهم؟ 

رضي اهلل –فمجرد االستبعاد ليس ْتجة مع أف االستبعاد إ٪تا يثبت ُب غَت إٚتاع الصحابة 
الدليل إ٪تا ىو إٚتاعهم أو قلت ذلك لفقد التواتر ُب النقل كما ، وا١تدعي ُب -عنهم



ادعيت، فقد مرَّ الكبلـ على ذلك؛ أو من حيث أف دليل صحة اإلٚتاع غَت قوي، فهذا 
قد أوردتو أخراً حيث قلت ولو قدرنا حصوؿ شرائط اإلٚتاع وتواتر..إْب. وىو غَت قادح 

القطع بكوف اإلٚتاع دليبلً فنحن نستدؿ على  ألف اآلية الكرٯتة اليت ذكرهتا؛ وإف ٓب تفد
 = ))ال ٕتتمع أميت على ضبللة ((.-صلى اهلل عليو وآلو وسلم-ذلك بغَتىا، وىو قولو 

ووجو االستدالؿ بو ىو أف نقوؿ= إف معٌت ىذا ا٠ترب قد ورد وروداً متواتراً بألفاظ نقلت 
و وإف كانت الوقائع الدالة وسخى حاًب؛ فإن -عليو السبلـ-أحاداً، كما ُب شجاعة علي 

على الشجاعة والسخى نقلت آحادا إال أف ا١تعٌت اٟتاصل من تلك الوقائع نقل نقبلً 
متواتراً، وىذا الوجو قد استحسنو ابن اٟتاجب على أف ما ذكرتو من القدح ُب صحة 

اإلٚتاع ينقض ما اعًتفت بو أوالً من أف اإلٚتاع أحد األدلة القاطعة فخلص ىذا دليل 
 سليماً عن ا١تطاعن.

 الدليل الثاين
 إف اهلل تعأب فرض اٟتدود وأمر بإقامتها ُب ٨تو قولو تعأب=

[ وأٚتعت األمة على أنو ال يقـو هبا إال اإلماـ، أو من ;6}فَاْْقَطُعواْ أَْيِديَػُهَما {]ا١تائدة= 
رب فيجب نصب = ))أربعة إٔب الوالة ((. ا٠ت-صلى اهلل عليو وآلو وسلم-يلي من قبلو، قاؿ 

اإلماـ ألنو ال يتم الواجب إال بو وىذا الدليل ىو الذي اعتمده اإلماـ القاسم بن إبراىيم 
ُب كتاب )الدعامة(، واعتمده أبو علي اٞتبائي، ُب كتاب ا١تبتداء،  -عليو السبلـ-

 واعتمده أبو ىاشم ُب )األنوار(، واعتمده الفخر الرازي ُب )هناية العقوؿ(.
معًتضاً على ىذا الدليل، بعد أف حكاه عن األصحاب=  -أبقاه اهلل تعأب-قاؿ موالنا 

وىذا يًتتب على ثبوت ىذا اإلٚتاع ا١تدعى، ويقيم تواتراً، وُب ذلك من البعد ما ال ٮتفى 
 بل ىو ُب حكم ا١تتعذر ا١تستحيل. أقوؿ= قد اعًتض ىذا الدليل باعًتاضُت=

وىو لعمري اعًتاؼ قوي؛ وكيف تصح  -تعأب حفظو اهلل-أحد٫تا= ىو الذي أورده موالنا 
دعوى إٚتاع األمة ُب إقامة اٟتدود، أو ُب غَتىا من سائر األحكاـ ا١تذكورة، مع أف أبا 



ٖتيز لؤلمر إقامة اٟتدود، وإف ٓب يكن ٍب إماـ فجعل أمرىا إٔب  -رضي اهلل عنو-حنيفة 
علوف اإلماـ شرطاً ُب أىل الشوكة.ىػ. واٟتشوية وكل من خالف ُب وجوب اإلماـ ال ٬ت

إقامة ىذه األمور، واٞتمعة فيها ا٠تبلؼ الظاىر أعٍت ُب كوف اإلماـ شرطاً، وكذلك الفيء 
والصدقات فكيف ٯتكن دعوى إٚتاع األمة مع ىذا ا٠تبلؼ!؟ فإف ادعى إٚتاع الصحابة 

واقع أقرب عهداً، وأعرؼ ١ت -رضي اهلل عنهما-فهو بعيد أيضاً؛ ألف أبا حنيفة والشافعي 
إٚتاعهم، فلو عزموا إٚتاعهم على أهنا ٗتتص اإلماـ وال ٕتوز من غَته ١تا يصححوىا من 

 دونو.

 االعًتاض الثاين
حيث، قاؿ=  -رٛتو اهلل تعأب-ما حكاه موالنا معناه، عن الفقيو ٭تِت بن حسن القرشي 

ا االعًتاض ما آمنكم أف يكوف األمر بإقامة اٟتدود مشروطاً ْتصوؿ اإلماـ ووجدانو، وىذ
أورده الشيخ أبو عبد اهلل البصري، وجعلو قادحاً على ىذه الداللة وضعفها ألجلو، وجوابو 

ما أشار إليو موالنا أبقاه اهلل تعأب= إف األمر بإقامة اٟتدود وما ورد مطلقاً لـز ٖتصيل 
شرطو، وٓب يتوقف وجوبو على حصوؿ شرطو، وذلك واضح، قاؿ موالنا حاكياً عن 

وأورد اعًتاضاً أخر، وىو أنو لو كاف نصب اإلماـ واجباً على األمة ١تا أٚتعوا على  القرشي=
ترؾ ىذا الواجب، وال كبلـ ُب خلو بعض األزمنة عن اإلماـ، وإف وقع الشك ُب جواز 

 ا٠تلو عمن يصلح لئلمامية.
و قاؿ= وىذا أقوى كما ترى. أقوؿ= ىذا االعًتاض غَت وارد على شيء من األدلة إ٪تا ى

وارد على نفس ا١تذىب، وىو القوؿ بوجوب نصب اإلماـ فبل يقدح، وقد حكم موالنا لو 
من أف  -عليو السبلـ-بالقوة ونص عليو بالصحة، وٯتكن اٞتواب ٔتا ذكره اإلماـ ا١تهدي 

اإلمامة وإف كانت واجبة على األمة فوجوهبا على أىل كل عصر موسع غَت مضيق ُب 
 نظار ُب طلب الصاّب ٢تا وتعيينو.سائر األقطار، واختبلؼ األ



وإذا كاف وجوهبا موسعاً ٓب يظهر لنا إخبلؿ األمة هبا؛ إال حيث قدرنا أف أىل عصر 
انقرضوا كافة، وٓب يقم فيهم قائم حق، وىذا ال سبيل إليو، فإنا نعلم أف األمة ٓب ٗتُل من 

لظن ذلك إال ُب قائم حق مدة مديدة يقطع فيها بانقراض كل أىل عصر إذ ال يغلب ُب ا
-صلى اهلل عليو وآلو وسلم–قدر مائة وٜتسُت سنة مثبلً، وا١تعلـو ضرورة من بعد الرسوؿ 

أف األمة ٓب ٗتل ىذا ا١تدة ا١تديدة من قائم حق بل ال يزاؿ أئمة اٟتق داعُت قائمُت، وإف 
ليل، وقعت فًتة بُت القائمُت فإ٪تا ىي مدة يسَتة ال ينقضي فيها من أىل العصر إال الق

 فلم ٬تمع أىل حينئذ على إخبلؿ بواجب.
= وإ٪تا قلنا= إف وجوهبا موسع غَت مضيق ١تا علمنا أنو ٬تب ٖتري -قدس اهلل روحو-قاؿ 

األفضل واألقطار متباينة ال ٯتكن اإلحاطة بفضبلئها وأحوا٢تم عقيب موت اإلماـ األوؿ 
ح لئلمامة ُب أي األقطار بل ٭تتاج إٔب ْتث ونظر ُب مهلة يتمكن فيها من معرفة األصل

 ىو أو ٨تو ذلك.
قلت= وألنو قد قاـ الدليل القاطع على وجوب النصب على األمة، وىذا االعًتاض غَت 

وارد على شيء من أركاف ذلك الدليل فلو ٓب ٭تكم بكوف وجوبو موسعاً لكانت األمة قد 
اً ٔتا ال ٮتفى أٚتعت على اإلخبلؿ بالواجب، وذلك باطل فصح كونو النصب واجباً موسع
 صحتو، و بذلك ظهر لك ضعف ىذا اإليراد وأنو عار عن الصحة والسداد.

 الدليل الثالث
-صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وىو أشف األدلة وأقواىا أف يقاؿ= إف ا١تعلـو ضرورة من دينو 

صلى اهلل عليو وآلو -أف اٞتهاد فرض واجب على األمة، وأف وجوبو ٓب يسقط ٔتوت النيب 
، وا١تعلـو أف اإلماـ شرط ُب أدائو والقياـ بو، وذلك أمر ٦تكن لؤلمة، أعٍت إقامة -موسل

 إماـ فثبت بذلك وجوبو، والداللة مبنية على ٜتسة أصوؿ، وىي واضحة=

 أما األصبلف األوالف
 فمعلوماف من ضرورة الدين.



 وأما األصل الثالث
ود بو وىو نكاية العدو، فالذي وىو أف اإلماـ شرط ُب القياـ باٞتهاد وُب حصوؿ ا١تقص

يدؿ على ذلك أنا نعلم ضرورة من جهة القادة أنو لو خرج معسكر عظيم لقتاؿ عدو، 
وليس عليهم أمَت يرجعوف إٔب أمره ُب هتيئة القتاؿ وكيفيتو، وترتيب مواضعو بل كل واحد 

ناظم منهم يعمل برأيو ُب ذلك يقاتل حيث يشاء، ويتأخر ويتقدـ حيث يرى رأيو، وال 
ألمرىم ُب ذلك، فإف العقبلء ٭تكموف عليو باإلخبلؿ بالشرط الذي يتم بو مطلوهبم من 

نكاية العدو ودفع مضرتو، وأهنم عرضوا أنفسهم للكسَتة، وعدوىم للظفر هبم على ما 
نعلم ُب العادة من حاؿ ا١تعسكر الذي ىذا حالو، وال يدفع ذلك إال معاند، وإذا ثبت 

لعدو وجب مثلو ُب التحرز من سطوتو وىجومو؛ فإف قوماً لو كاف ذلك ُب ا٠تروج على ا
٢تم عدو طالب لنكايتهم ُب إقامة رجل منهم كامل العقل والرأي ُب كل وقت ال يأمنوف 

ىجومو عليهم واستئصا٢تم شأفتهم، وٓب ينظروا ُب إقامة رجل منهم كامل العقل والرأي 
بو التحرز من نكايتو ال تشغلو خويصة  ليتجرد للنظر فيما يدفع بو ضرر خصمهم، و٭تصل

نفسو عن تدبَت ذلك النظر فيو بل تركوا أمرىم شىت ينظر كل واحد منهم فيما ٮتص نفسو 
ويعود عليو وعلى عائلتو منفعتو ودفع مضرة ذلك العدو عن نفسو فقط، فإف العقبلء 

بإخبل٢تم ٭تكموف عليهم باإلخبلؿ ٔتا ٬تب عليهم من دفع مضرة عدوىم عنهم، وأهنم 
بذلك ُب حكم من ٓب يدفع الضرر عن نفسو، ووجوب دفع الضرر عن النفس معلـو بو 
ضرورة، فعلم بذلك أف نصب الرئيس شرط ُب ٣تاىدة العدو مطلوباً كاف أو طالباً؛ وال 

 شك أف الكفار والفساؽ منبسطوف ُب األرض على مرور الليإب واألياـ، وأف

 يستقيم ويتم ا١تقصود بو إال ٔتا ذكرناه من نصب الرئيس التكليف جملاىدهتم مستمر وىو ال
الكامل بشروط اإلمامة ٔتا علمناه ضرورة من جهة العادة، فلـز القضاء بوجوب نصبو إذ ما 

 ال يتم الواجب إال بو ٬تب كوجوبو.



 وأما األصل الرابع
 وىو أنو ٦تكن لؤلمة، فذلك معلـو ضرورة.

 وأما األصل ا٠تامس
بذلك وجوب اإلمامة فبل ما ال يتم الواجب إال بو ٬تب كوجوبو فبل شك وىو أنو يثبت 

 فصح، وثبت ما رمناه من وجوب اإلمامة على األمة قطعاً وبطل قوؿ ا١تخالف.
وىذا الربىاف قطعي واضح األركاف، إذ بعض أركانو معلـو ضرورة، وبعضها بداللة قطعية ال 

 جوب نصب اإلماـ قطعاً.مدخل للتشكيك فيها، فهذا ٚتلة ما يدؿ على و 
أبقاه اهلل -وأما ما يدؿ على سائر الفروع فسيساؽ إليك إف شاء اهلل تعأب، ٍب قاؿ موالنا 

مشنعاً مستدركاً= فانظر إٔب ىذه األدلة اليت رٝتت بكوهنا يقينية وانظر إٔب تركهم  -تعأب
يتهم ٢تا يقينية إيراد أدلة على سائر أطراؼ مسائل اإلمامة وتفاصيلها. أقوؿ= صحة تسم

تبتٌت على اندفاع ما ورد عليها من ا١تطاعن، وقد أردنا ُب دفعها ما يشفي ويكفي ْتمد 
اهلل تعأب، إال الدليل الثاين فإنا ال ننازع ُب ضعفو وقوة ما ورد عليو كما قدمنا، وأما 

اإلمامة،  استدراؾ موالنا عليهم بقولو= إهنم تركوا إيراد أدلة أدلة على سائر أطراؼ مسائل
 فهو غَت مسلم إذ ٓب يهملوا ذلك بل قد أوردوا من األدلة على ذلك ما ال ٮتفى.
أما وجوب اتباع اإلماـ فقد استدلوا عليو بقولو تعأب= }يَاقَػْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعي اللَِّو 

= ))من ٝتع واعيتنا أىل -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-[ اآلية، وقولو 64{]األحقاؼ= 
(( ا٠ترب و٨تو ذلك من األخبار ا١تتفقة على معٌت واحد، واستدلوا أيضاً على ذلك البيت 

بأنو قد قاـ الدليل على وجوب اإلمامة واالنتصاب ٢تا، فمن انتصب ٢تا مع كماؿ الشروط 
 فيو بأنو قد امتثل ما أمره اهلل تعأب بو من اإلمامة توجب علينا طاعتو واتباعو.

فقد استدلوا على وجوهبا باإلٚتاع، قاؿ السيد ُب )شرح األصوؿ( وأما معرفة شرائط اإلماـ 
ما معناه فإنو ال خبلؼ بُت األمة ُب وجوب معرفة إماـ الزماف يعٍت معرفة ما اختص بو من 

 الصفات ا١تعتربة، واستدلوا أيضاً على ذلك بأف اإلمامة ىي الدرجة الثانية من النبوة.



مكلف عامي وغَته فكذلك ٬تب مثلو ُب اإلمامة وقد ثبت وجوب معرفة النبوة على كل 
فإف اإلمامة ٓب تنقص عنها إال ُب درجة واحدة، وىو الوحي ال غَت، وإال فما اختص بو 

من األحكاـ قد اختص بو اإلماـ غالباً، واستدؿ بعضهم -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-النيب 
واالنقياد ألمره، ومن القبيح أف على ذلك أيضاً بأنو ٬تب على ا١تكلفُت إجابة دعوة اإلماـ 

 ينقادوا ألمره، و١تا يعرفوا ىل ىو إماـ أـ ال؟!.
وأما وجو اشًتاط كل واحد من الشرائط، وسائر ما أشار إليو موالنا من الفروع؛ فكبلمهم 
فيو ظاىر ُب غَت موضع، فبل حاجة إٔب تطويل الكبلـ ببيانو، فهذا ٚتلة ما يتعلق باٞتهة 

 ـ.األؤب من الكبل

 بياف ما يلـز على القوؿ بكوف اإلمامية قطعية
= ٍب نقوؿ= إذا صح ىذا ا١تذىب، وىو أف -أبقاه اهلل تعأب-وأما اٞتهة الثانية= فقاؿ 

اإلمامة قطعية ال ٬توز األخذ فيها إال بالدليل القاطع، وأف اٟتق فيها مع واحد لـز على 
عي اإلمامة أف ينظر ُب ا١تسألة ىذه القاعدة كل واحد من ا١تكلفُت، مع وجداف من يد

أصو٢تا وفروعها، وال ٬توز لو اإلقداـ وال اإلحجاـ، وال اإلثبات وال النفي، إال بعد أف يطلع 
على أدلتها ويعلم حصوؿ العلم اليقُت لو عنها حىت ينتهي إٔب العلم بوجوب متابعة ىذا 

 الداعي وصحة دعواه أو خبلؼ ذلك وإال كاف ٥تطأ.
ق اٟتق ُب نفس األمر أـ ال ألنو ال فرؽ بُت اإلقداـ على ا٠تطأ وبُت اإلقداـ إ٪تا سواء واف

على ما ال يؤمن كونو خطأ ُب القبيح، ولـز أف ال يصح التقليد ُب شيء من مسائل 
اإلمامة، وال الرجوع فيها إٔب أقواؿ العلماء كغَتىا من ا١تسائل القطعية اليت ال يصح التقليد 

 فيها.
اكري ا١تذىب، وىو الفقيو ؿ ما يقضي هبذا ُب حق من بلغتو دعوة وقد ذكر بعض مذ

= والظاىر أنو ال يعتقد إمامتو -رٛتو اهلل تعأب-لئلماـ وٓب يتمكن من النهوض إليو، قاؿ 
حىت ٭تصل إٚتاع من العلماء عليو، أو تواتر ا٠ترب ّتمعو للشروط ألف ا١تسألة قطعية، وال 



رٛتو اهلل -ن جوزه ُب مسائل األصوؿ، ونظره الفقيو ؿ ٬توز الدخوؿ بالتقليد إال عند م
بأنو ما يكاد يتفق ذلك، وال وجو للتنظَت ألنو ال عربة باالتفاؽ وعدمو، والذي  -تعأب

 يقتضيو أصوؿ أىل ا١تذىب ما ذكره الفقيو ؿ.

، وكبلـ الفقي و أقوؿ= ىذا اإللزاـ الذي ذكره موالنا ملتـز وليس ٤تذور ٮتاؼ، وال ٣تاؿ يلـز
ؿ ُب ذلك خَت ال عوج فيو، وىو ظاىر كبلـ أصحابنا ُب مواردىم ومصادرىم، وقد صرح 
بو الفقيو قاسم بن أٛتد إال ُب تفصيل العلم فإنو سوغ للعواـ تقليد العلماء، قاؿ= ألنو ال 

طريق ٢تم سوى ذلك، و٢تذا قاؿ اإلماـ ا١تهدي أيضاً، فإنو ذكر= أنو ٬تب على العامي 
 لعلم من الشرائط إما با٠تربة أو بالتواتر.معرفة ما عدا ا

قاؿ= وأما االجتهاد فبل طريق لو إٔب اختصاص اإلمامة بو إال نقل الناقلُت من العلماء 
 اجملتهدين، إذ كل عآب بفن ٮترب أنو وحده عارفاً للقدر احملتاج إليو من فنو.

ٓب يبلغ حد التواتر،  = فإذا نقلوا ذلك فللعامي األخذ بنقلهم، وإف-رضي اهلل عنو-قاؿ 
ألف شرط التواتر ا١تقيد بالعلم ىنا مفقود، وىو االستناد إٔب ا١تشاىدة، والعلم ال يشاىد، 

 لكن تدؿ عليو األقواؿ فقط فالتواتر حينئذ ىنا ال يفيد علماً فيتحرى بالظن.
م قاؿ رٛتو اهلل تعأب= فإف اختلف الناقلوف ُب كماؿ علمو، رجع إٔب الًتجيح صحة نقله
فإف حصل ترجيح عمل بو وإال فالواجب الوقف حينئذ قاؿ الفقيو قاسم= وقد اختار 

 بعضهم جواز التقليد للعواـ ُب معرفة اإلماـ، واجتماع الشروط فيو وىو ضعيف. انتهى.
= ومن توابع القوؿ بكوهنا قطعية أنو يلـز األئمة وغَتىم -أبقاه اهلل تعأب-ٍب قاؿ موالنا 

عتقد صحة إمامتهم من غَت فهم القواعد والوصوؿ ُب ذلك إٔب العلم اإلنكار على من ا
اليقُت، ألف من كانت ىذه صفتو مقدـ على قبيح ومرتكب لو، واإلنكار على مرتكب 

 القبيح واجب، إٔب آخر ما ذكره ُب ىذا ا١تعٌت.

د أقوؿ= الواجب على األئمة ٛتل أتباعهم على السبلمة، وأف ما أقدموا عليو من االعتقا
وتوابعو من تسليم اٟتقوؽ و٨توىا، كاف عن دليل وليس عليهم أف ينكروا على االتباع قبل 



أف يعلموا حقيقة أمرىم، وأما بعد علمهم بأف اعتقادىم صدر ال عن دليل فبل شك ُب 
 لزـو اإلنكار حينئذ.

نا فقد ساعدنا موالنا إٔب ما راـ من لزـو اإلنكار على من كانت تلك صفتو، فإف قاؿ= إ
قد علمنا األئمة أهنم ٓب ينكروا، فإما حكمنا ٓتطأ األئمة أو بكوف ا١تسألة ظنية؛ قلنا= قد 

دللنا على أهنا قطعية فإف صح عن األئمة أهنم تركوا اإلنكار كاف ذلك دليبلً على عدـ 
علمهم ْتاؿ األتباع ال على خطأىم بًتكهم اإلنكار عليهم، وال على كوف ا١تسألة ظنية، 

–علمهم ألنكرهتم اإلنكار كما قدمنا، ويصَت حاؿ األئمة ُب ذلك كحاؿ النيب  ومع عدِّ 
أمر العريب -صلى اهلل عليو وآلو وسلم–فإذا حسن من النيب -صلى اهلل عليو وآلو وسلم

اٞتلف باعتقاد نبوتو، وتسليم اٟتقوؽ إليو، من غَت أف يأمره بتقدًن النظر ُب ذلك، ٛتبلً 
فباألؤب أف ٭تسن ٦تن ىو دونو، وىو اإلماـ، أمر العواـ باعتقاد ١تن اتبعو على السبلمة 

إمامتو وتسليم اٟتقوؽ إليو، مع ٛتلهم بعد االتباع والتسليم على أف ذلك كاف عن دليل، 
فإف قاؿ= إف بُت ا١تسألتُت فرقاً فإف مسائل اإلمامة أخفى من مسائل النبوة، ال نسلمو فإف 

دقيق النظر، بل لو ادَّعى العكس ُب ذلك ألمكن، ٍب سلمنا ُب مسائل النبوة ما ٭تتاج إٔب 
ما ذكره من زيادة خفاء مسائل اإلمامة على مسائل النبوة، فبل شك أف ُب سائر مسائل 

صلى اهلل عليو وآلو –األصوؿ ما ىو أدؽ وأخفى من مسائل اإلمامة، وكاف يلـز النيب 
 وسائر-وسلم

اعتقدوه من ذلك، وخبلفو معلـو ال ذلك إال ٔتا العلماء اإلنكار على العواـ ٚتيع]ما[ 
 ذكرناه من اٟتمل على السبلمة.

من أف أكثر ا١تعتزين إٔب األئمة القائلُت بإمامتهم،  -أبقاه اهلل تعأب-وأما ذكره موالنا 
ا١تمتثلُت ألوامرىم ونواىيهم، ا١تًتتبة على صحة اإلمامة وثبوهتا، ٓب يقدموا على ذلك لنظر 

دليل أوصلهم إليو، فذلك ٛتل منو ٢تم على غَت ما ينبغي سواء جعلنا اإلمامة  اقتضاه، وال
ظنية أو قطعية، ٍب لو سلمنا أف ذلك معلـو ١توالنا من حا٢تم، فمن أين أف األئمة قد 



 علموه أيضاً حىت يلزمهم اإلنكار!؟ فإنو ال يلـز فيما علمو شخص أف يعلمو أخر.
من ا١تسائل القطعية يصح التقليد فيها، فإنا نقوؿ= ذلك قولو= وليس لقائل أف يقوؿ= كثَت 

ال يصح إال فيما كاف منها عملياً ال يًتتب على علمي، قلنا= ىذا صحيح، لكن لسنا 
نسلم أف تسليم العامة للحقوؽ إٔب األئمة، صدر عن تقليد بل ىو كتسليمهم ٢تا إٔب النيب 

ٚتلة ما يتعلق باٞتهة الثانية من  سواء سواء، وىذا إ٘تاـ-صلى اهلل عليو وآلو وسلم–
 الكبلـ.

 الرد على ا١تفسقُت ُب إمامة اإلماـ ا١تتوقف فيها
= والعجب ٦تا ظهر ُب زماننا من ٕتاسر غَت -أبقاه اهلل تعأب-وأما اٞتهة الثالثة فقاؿ 

 العارفُت من ا١تثبتُت لئلمامة على تفسيق الناُب ٢تا وا١تتوقف ولعنو، واعتزاؿ الصبلة خلفو،
مع أف التفسيق ال يصح األخذ فيو واإلثبات لو إال بالربىاف القاطع الذي ال مانع لو وال 

مدافع من كتاب صريح، وخرب متواتر صحيح، أو إٚتاع قطعي، واستبعدوا أف يكوف 
القياس من طرقو لتعسر القطع بعلة اٟتكم، وا٨تصارىا وعدـ تعددىا، وا١تعلـو أنك لو 

١تذكورين عن معٌت الفسق وأسبابو وطرقو وأحكامو؟ ١تا درى  سألت كل واحد من ىؤالء ا
كيف ٬تيبك دع عنك العلم بكوف نفي اإلمامة، أو التوقف فيها يقتضيو، وُب اٟتقيقة أف 

التعجب من علماء زماننا الراسخُت ُب العلم كثرىم اهلل تعأب ونفع بعلومهم، كيف سكتوا 
ٔتا يتحتم ُب الدين اٟتنيف!!؟، فإنو إف عن من ىذه صفتو مع وجوب التنبيو، والتعريف 

سلم ثبوت الفسق ُب ىذه ا١تسألة ٓب ٭تسن تقرير أرباب التفسيق من غَت استدالؿ وٖتقيق، 
 بل ٬تب اإلنكار عليهم واإلعذار ُب ذلك إليهم.

فما ظنك ٔتن يلقن اٞتهلة ذلك ويفتيهم بو ويأمرىم باعتقاده، أقوؿ= ال شك ُب خطأ من 
، وقد ورد من الوعيد عليو ما ال ٮتفى على إنساف، لكن الواجب ٛتل فسق بغَت برىاف

 ا١تفسقُت على السبلمة، وأف التفسيق صدر منهم عن داللة.
قولو= وا١تعلـو أنك لو سألت كل واحد من ىؤالء إٔب أخره، قلنا= بل ذلك مظنوف لقرنية 



مل على السبلمة، خفى دليل الفسق على من ىو مثلهم، والواجب إطراح الظن وإيثار اٟت
 فقد يظهر لبعض الناس من أدلة الشرع ما ٮتفى على أخر.

قولو= وُب اٟتقيقة أف التعجب من علماء زماننا!!. قلنا= إ٪تا سكتوا ألنو غلب ُب ظنهم أف 
التفسيق وقع من ا١تفسقُت عن برىاف، واإلنكار ال ٬تب بل ال ٭تسن إال بعد العلم بأف 

هلة ذلك وأمرىم باعتقاده فهو إف سلمنا وقوعو ٤تموؿ على أنو الواقع منكر، وأما تلقُت اٞت
 اقًتف بو تلقُت الدليل أيضاً واألمر باستعمالو.

ٍب إنا نقوؿ= وأي ٤تذور باعتقاد ذلك؟ إذا كاف اآلمر يعتقد التفسيق لدليل قاطع عنده فإنو 
لدليل، كما يأمره ٭تسن منو أمر غَته باالعتقاد، ٍب ٨تمل ا١تأمور على أنو ال يعتقده إال 

باعتقاده الصانع مثبلً أو صفاتو، فإف قاؿ= إف ا١تراد باعتقاد الصانع ىو العلم بو، فهو إ٪تا 
 أمره باالعتقاد الواقع على وجهو والعلم إ٪تا يصدر عن دليل.

= ٍب إنا نقوؿ= أي -أبقاه اهلل–قلنا= وكذلك ىذا نقوؿ= فما وجو التشنيع؟ قاؿ موالنا 
ة دؿ على فسق من ينفي إمامة اإلماـ؟ أو يتوقف فيها؟ وأي طرؽ والعقل األدلة ا١تعترب 

 اقتضى ذلك؟.
أما العقل فبل ٣تاؿ لو ىنا، فما حجة القائلُت بذلك؟، والذاىبُت إليو من أدلة الشرع؟ أما 
أكثر أئمتنا، وعلمائنا، فالظاىر عنهم القوؿ بعدـ التفسيق، و٢تذا نقل عنهم حسن الثناء 

، -كـر اهلل وجهو ُب اٞتنة-ا١تتقدمُت على أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب على ا١تشائخ 
-والًتضية عليهم، والتعظيم العظيم ٢تم، مع أف أولئك ا١تشائخ ا١تذكورين نفوا إمامة علي 

وزادوا على النفي ٔتا ظاىره البغي فإهنم تصدروا وأىلوا نفوسهم لئلمامة،  -عليو السبلـ
 نو.ورأوا أهنم أؤب هبا م

أظهر من إمامة غَته، لقياـ النصوص عليو، ووضوح األدلة  -عليو السبلـ-ىذا وإمامتو 
 على عصمتو، وكثرة فضائلو، وعلو شأنو، وارتفاع مكانو.

ويقوؿ= سلمنا أف اإلمامة قطعية، فليس من الـز كل قطعيتو أف ا١تخطئ فيها فاسق إذ 



ة إال بدليل كما ذكروه من ثبوت اٟتد ليس كل خطأ كبَتة فإنو ال يثبت كوف ا١تعصية كبَت 
عليها، أو التصريح بعظمها أو فحشها أو كربىا، أو ٨تو ذلك، أو الوعيد عليها بعينها 

 على خبلؼ ُب ذلك.
وال أعلم حصوؿ شيء من ذلك الطرؽ ُب مسألتنا. أقوؿ= اعلم أف التفسيق ُب ىذه 

الناس بذلك فريقاف، فريق قطع ا١تسألة ٦تا عظم فيو اإلشكاؿ، وكثر فيو القيل والقاؿ، و 
-صلى اهلل عليو وآلو وسلم-بالفسق، وفريق ٓب يقطع بو، لعدـ قياـ الدليل عنده، وقد قاؿ 

= ألف أخطئ ُب العفو -عليو السبلـ-= ))ا١تؤمن وقاؼ عند الشبهات (( وقاؿ علي 
هلل أحب علي من أف أخطئ ُب العقوبة، وإٔب ىذا قاؿ ٚتاعة من حذاؽ العلماء رٛتهم ا

 تعأب=
ُب )الغايات( ما لفظو= وأما  -عليو السبلـ-قلت= وبقو٢تم أقوؿ، قاؿ اإلماـ ا١تهدي 

ا٠تبلؼ الواقع بُت الزيدية وا١تعتزلة ُب اإلمامة ىل يؤدي التفسيق أـ ال؟! فقد ذكر كثَت من 
شيوخنا أف من دفع إمامة إماـ ثابت اإلمامة وأنكر أو جهل، فهو كمن حاربو ونابذه ُب 

 نو فسق.أ
قاؿ الشيخ أبو القاسم البسيت= وإٔب ىذا ذىب كثَت من الزيدية، قاؿ= والذي ٮتتاره أنو ال 

 داللة على تفسيق من جهل إمامة اإلماـ إذا ٓب يقًتف بو خروج عليو و٤تاربتو.

= وال بد -عليو السبلـ-= وىذا ىو اٟتق عندي، قاؿ -عليو السبلـ-قاؿ اإلماـ ا١تهدي 
-ُب تبيُت اٟتق من ذلك، فنقوؿ= إعلم أف شيوخنا ا١تتكلمُت من ا١تعتزلة ُب إيراد كبلـ 

إ٪تا قالوا= إف ا٠تروج على اإلماـ على جهة البغي، ونفي إمامتو، والطعن  -رٛتهم اهلل تعأب
فيو والقعود عن نصرتو، مع اإلمكاف من غَت عذر سواء ُب اٟتكم وأف كبًل من األمرين 

 فسق ال فرؽ بينهما.
اإلمامية أف ٥تالفة اإلماـ ا١تفًتض الطاعة، واٞتهل بأمره، ومواالة عدوه كفر، وزعمت 

وفيهم من يقوؿ= إنو فسق، وإف ٓب يكن كفراً، ورٔتا يسمى من ىذا سبيلو مسلماً، وال 



 نسميو مؤمناً.
وُب الزيدية من يقوؿ بتفسيق من ٓب يعرؼ إمامة اإلماـ، و٬تري جهلو بإمامتو ٣ترى ا٠تروج 

العداوة لو، والذي عليو التحصيل من الزيدية أف ا٠تروج على إماـ اٟتق فسق، فأما عليو، و 
اٞتهل بإمامتو إذ ادَّعى اإلمامة لغَته، أو اٞتلوس ٣تلس اإلماـ ُب غَت وقت إماـ ٭تـر 

عليو -٥تالفتو، أو ُب وقت إماـ منصوص عليو لكنو ٓب يقم باألمر كعلي بن أيب طالب 
ُب  -عليو السبلـ-فبل داللة على كوف ذلك فسقاً. ىذه ألفاظو أياـ الشيخُت  -السبلـ

)الغايات(، ومثلو ذكر الشيخ احملقق أبو القاسم البسيت ُب كتاب )البحث والتحقيق عن 
 أدلة التكفَت والتفسيق(.

= بعد أف ذكر ما جرى ُب الصدر األوؿ= وقد استدؿ على أف -رٛتو اهلل تعأب-ٍب قاؿ 
ماـ فسق، واٞتهل بو واعتقاد إمامة غَته بضروب من القياس، إذ العدوؿ عن إمامة اإل

 النص غَت ٦تكن، فمن ذلك أف ا٠تروج عليو فسق.

وقد علمنا أف من حاربو من جنس البغاة كمن ٓب ٭تاربو، ومن كاف ُب ٚتلتهم كمن حارب 
اعتو اإلماـ، فلم يكن البغي وا٠تروج عليو فسقا للمحاربة، وإ٪تا كاف فسقاً للعدوؿ عن ط

إٔب أيب بكر  -عليو السبلـ-إٔب طاعة غَته، وىذا موجود فيمن عدؿ عن أمَت ا١تؤمنُت 
فيجب أف يكوف فسقاً قاؿ رٛتو اهلل تعأب وىذا ال يصح التعليق بو، وذلك أف األمة 

أٚتعت على أف البغي على اإلماـ فسق فمن أظهر نفسو ُب البغي عليو، وكاف من جنس 
 لو أنو منابذ لو و٤تارب، إذا ٓب يكن ىناؾ إكراه.البغاة، فالظاىر من حا

ومن ىذا سبيلو فاإلٚتاع قد كشف عن كونو فسقاً، وال ٬تب ُب غَته أف يكوف فاسقاً، 
والداللة مفقودة، وقد بينا أف القياس ُب التفسيق والتكفَت متعذر من حيث ال ٯتتنع أف 

كنا نعلم إ٪تا عظم لعلة، وبعد   نعرؼ عظم الفعل، وال نعرؼ علة العظم على التفصيل، وإف
فإنو ٯتكن أف يقاؿ= إف البغي عظم ١تفسدة فيو خاصة ال توجد ُب غَته، وٯتكن أف يقاؿ= 

 العلة ُب عظيمة كونو بغياً على اإلماـ.



= فإف قيل= الباغي كما تعظم بغيو، فقد تعظم اعتقاده ُب اإلماـ أنو -رٛتو اهلل تعأب-قاؿ 
لباغي أنو إماـ، وىذا يوجب أف يكوف غَت الباغي ٔتثابتو. قيل لو= غَت إماـ، واعتقاده ُب ا

إذا أفردت اعتقاد الباغي عن بغيو، وخروجو على اإلماـ حىت ال يبقى إال اٞتهل بإمامتو، 
واعتقاده إمامة غَته، فبل داللو عندنا على كونو فسقا ٔتجرده، وإ٪تا نعلم أف الباغي فاسق، 

تماع ذنوب لو انفرد كل واحد منها ٓب يكن فسقا ىذا كلو  و٬توز أف يكوف وجو العظم إج
 .-رٛتو اهلل تعأب-كبلـ أبو القاسم البسيت 

 وىو من أىل التحقيق، والنظر ُب أكثر موارده ومصادره.

قلت= وليس ألحد أف يستدؿ على فسق من نفى أو توقف ُب غَت مهلة النظر بأف يقوؿ= 
لى عدـ تسليم اٟتقوؽ، وجواز اٟترب وا١تقاتلة إف لئلماـ حرب من ىذا حالو ومقاتلتو ع

متفرع على ثبوت الفسق، ألنا نقوؿ= ليس لو ٤تاربتهم حىت يدعوىم إٔب طاعتو، فيتغلبوا 
وينتصبوا ٟتربو وحُت انتصاهبم ٟتربو ينضم إٔب ذلك االعتقاد ما أوجب الفسق، فيحكم بو 

-مع علي بن أيب طالب ، -رضي اهلل عنهم-حينئذ، ومثل ىذا يقاؿ ُب حق الصحابة 
حرهبم  -عليو السبلـ-فإنا إذا حكمنا بصحة إٯتاهنم ٓب يكن لو  -كـر اهلل وجهو ُب اٞتنة

 حىت يدعوىم إٔب الطاعة فينتصبوا ٟتربو، وحينئذ ٬توز لو مقاتلتهم، واهلل أعلم.
و نعم، وليس ١تن يقطع بالفسق أف يعتقد ُب ا١تفسق أنو صدر عنو التفسيق ال عن دليل ألن

٬توز أف يظهر لبعض الناس من أدلة الشرع ما ال يظهر للبعض اآلخر؛ فنسأؿ اهلل سبحانو 
 ا١تادة با٢تداية إٔب القوؿ الفصل ا١ترضي عنده.

وأما ما ذكره موالنا من أف التفسيق ُب ذلك يقضي بو معاملة السلف بدليل ما كاف بُت 
عض أتباع حي اإلماـ الناصر القاسم بن علي العياين، ويوسف الداعي، وما كاف بُت ب

٤تمد بن علي بن ٤تمد ومن عارضو، وما كاف بُت اإلمامُت ا٢تادي بن علي بن ا١تؤيد، 
وا١تهدي أٛتد بن ٭تِت سبلـ اهلل عليهما، فقد أطاؿ فيو الكبلـ مع كونو ال ينهض حجة 

ناُب ُب مثل ىذا ا١تقاـ، ألف غاية ما تدؿ سَتىم ا١تباركة ىو كوهنم ال يقولوف بفسق 



اإلمامة، وذلك ليس ْتجة على ا١تفسقُت؛ ألف ا١تسألة قطعية، واٟتق فيها مع واحد، 
قدس –ٔتا حكاه بعد ذلك عن ا١تؤيد باهلل  -أبقاه اهلل تعأب–وأعجب من ىذا استشهاده 

كاف بعيداً عن التكفَت والتفسيق حىت أنو ٓب يفسق اجملربة   -عليو السبلـ–ألنو  -اهلل سره
 ا١تنكرة.مع أقاويلهم 
= وأما منع الصبلة خلف من خالف ا١تؤًب ُب العقيدة ُب -أبقاه اهلل تعأب-وقاؿ موالنا 

اإلماـ من نفي أو إثبات، أو توقف ْتيث أف ا١تثبت ال ٕتزيو صبلتو خلف الناُب والعكس، 
وكذلك ا١تتوقف على ما ظهر واشتهر ُب ىذا الزماف، وانتشرت بو الفتوى ُب ٚتيع البلداف، 

خفى على وجهة فإف الذي ٘تنع الصبلة خلفو على ا١تذىب فإنو ىو الفاسق، ومن ُب  فقد
حكمو، وىو ا١تصر على معصية ال يفعلها ُب األغلب إال الفسقة، وأف يعلم كوهنا فسقاً 

٨تو كشف العورة بُت الناس، والتطفيف، والشتم الفاحش غَت القذؼ، واحًتزوا بقو٢تم ُب 
ة، وبعض ا١تؤمنُت ُب العادة كالغيبة، والكذب و٨تو٫تا، إٔب آخر األغلب عما يرتكبو الفسق

 ما ذكره ىذا ا١تعٌت.

أقوؿ= أما مع القوؿ بفسق الناُب وا١تتوقف فعدـ صبلة ا١تثبت خلفهما على ا١تذىب 
ظاىرة، وأما مع عدـ القوؿ بالفسق فلعل الوجو ُب منع الصبلة خلف من خالف ا١تؤًب ُب 

ا يلحق ا١تؤًب منهما من التهمة با١توافقة ُب ا١تذىب ُب اإلمامة إذ قد العقيدة ُب اإلماـ ىو م
صار الغالب من حاؿ ا١تختلفُت ُب اإلمامة ىو اجملانبة، فإذا صلى أحد ا١تختلفُت ُب 

اإلمامة خلف األخر اهتم ا١تؤًب منهما بأنو ال ٮتالف اإلماـ ُب العقيدة ُب اإلمامة، وقد 
يها مع واحد، فيكوف ا١تؤًب منهما قد وقف ُب موقف من ثبت أف اإلمامة قطعية اٟتق ف

= ))من كاف يؤمن باهلل واليـو األخر -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-مواقف التهم، وقد قاؿ 
 فبل يقفن مواقف التهم ((.

وإذا صح أف ذلك موقف هتمة كاف عاصياً فيكوف حينئذ قد أطاع بنفس ما بو ٯتضي 
 لم.فلهذا ٓب تصح صبلتو، واهلل أع



فإف قيل= فلو فرضنا زواؿ ىذا ىو االهتاـ. قلنا= إذا فرضنا ذلك وجب القضاء بصحة 
صبلة ا١تؤًب منهما حينئذ، ٍب قاؿ موالنا بعد ذلك= ىب أنا سلمنا فسق الناُب و٨توه فمنع 

الصبلة خلفو ٦تا ال يصح فيو التقليد والتلقُت، إذ ىذا من العمل ا١تًتتب على علمي، 
ر من ال يعرؼ القواعد على ىذه القضية بل األمر هبا، واٟتث عليها، فكيف ٭تسن تقري

أقوؿ= قد بينا فيها من ىذا ليس من التقليد ُب شيئ، وأف األمر إ٪تا أمر العامي بالعمل 
وبتقدًن العلم عليو على أنو قد ذكر ُب )التقرير( أنو ٬توز التقليد ُب كوف الكبَتة تنقض 

فسق. قولو= حىت أف كثَتاً من ا١تتدينُت رفضوا لذلك صبلة الوضوء إال ُب كوهنا توجب ال
 اٞتماعة وأ٫تلوىا بالكلية إٔب آخره.

أقوؿ= أما حيث ٮتتل أحد شروطها فرفضهم ٢تا غَت مستنكر بل ىو األؤب حينئذ 
واألظهر، وأما مع تكامل الشروط فلعمري أف رفضها حينئذ خبلؼ ا١تشروع، وصد 

 ن، وعبلمة إٯتاف ا١تؤمنُت.ا١توضوع، كيف وىي شعار الدي
وقد ورد على اٟتث عليها والزجر على تركها ما ىو معلـو مشهور، وظاىر غَت مستور، فبل 

 حاجة إٔب تطويل الكبلـ بذكره.
فؤلنو ٓب يكن يفسقهم  -رضي اهلل عنهم-خلف ا١تشايخ  -عليو السبلـ-وأما صبلة علي 

 -عليهما السبلـ-لف ا٢تادي وال كانت ىناؾ هتمة تلحقو، وكذلك صبلة ا١تهدي خ
بصعدة؛ وأما تشنيع عبد الصمد الدامغاين فبل ينبغي أف يلتفت إليو، وال االعتماد عليو،  

))ال يؤمنكم ذو جرأة ُب دينو (( على أنو قد -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-كيف وقد قاؿ 
وىي ُب نقم عليهم ُب رسالتو أموراً صحيحة قضت هبا النصوص الصر٭تة بعدىا مثالب، 

 التحقيق مناقب.
بالصبلة خلف اجملربة فمبٍت على أصلو ُب عدـ  -عليو السبلـ-وأما إجازة اإلماـ ٭تِت 

 تكفَتىم وتفسيقهم.
= ))إنكم تصلوف هبم فما صلح فلكم و٢تم ، وما -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وأما قولو 



وف من حالكم، واهلل فسد فعليكم دوهنم(( فا١تراد ما فسد ألمر فيكم ٓب يعلمو ا١تؤ٘ت
 سبحانو وتعأب اعلم.

ىذا أخر ما ٝتح بو الفكر الفاتر، وسنح للنظر القاصر، فإف جاء مرضياً فبتوفيق اهلل تعأب 
وإ٢تامو و٘تكينو، وإال فمن تصور منشئو فيما ينتجيو فليتلقاه الواقف عليو باالحتماؿ، 

ا١تسؤوؿ أف يهدينا ىدى واإلغضاء عما حواه من االختبلؿ، واهلل سبحانو وتعأب 
الصاٟتُت، ويذودنا عن موارد ا٠تاطئُت، ٔتحمد األمُت، وآلو األكرمُت، وصلى اهلل على 

 سيدنا ٤تمد عبده ورسولو.

ًب ىذا اٞتواب ا١توقور رحم اهلل منشئو وكاتبو، ومن كتب لو برٛتتو الواسعة ومغفرتو اٞتامعة، 
 لى اهلل على سيدنا ٤تمد وآلو آمُت.وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم، وص

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت، وصلى اهلل على سيدنا ٤تمد وآلو وسلم، ونسألو العصمة عن 

 ا٠تطل والزلل، ُب القوؿ والعمل، آمُت.
٨تمد اهلل تعأب على ما أمدنا بو من نور ا٢تداية، وكشف عنا من ظلم اٞتهالة والغواية، 

لو ا١تزيد من توفيقو والتيسَت ُب الدين، للزـو أوضح طريقة، ونصلي على سيدنا ٤تمد ونسأ
نبيو الناصح لؤلمة، الكاشف للغمة، اآلمر بتنكيب مسالك ا١تهالك، الزاجر عن اإل٩تراط 

ُب سلك اٞتهل البهيم اٟتالك، وعلى آلو مفاتيح البهم، ومصابيح الظلم، وسلم كثَتاً. 
 وبعد.

جواب األخ الفقيو العبلمة، الشامة ُب أرباب ا١تعارؼ والعبلمة، ٚتاؿ الدين فإنو ١تا ورد 
عمدة العلماء الراشدين، أمتع اهلل تعأب بطوؿ حياتو، ودفع األسواء وا١تكروىات عن كرًن 
ذاتو، تأملتو فوجدتو شاىداً بكماؿ معرفتو، وزيادة بسطتو، وجودة بصَتتو، وتوقد قر٭تتو، 

بلغتو، وتيقنت أنو قد بلغ ُب إجابة تلك ا١تذاكرة غاية ما ٯتكن وصحة عبارتو، وقوة ب
اجمليب، بل ال يبلغ شأوه ُب ذلك التصرؼ والًتتيب، وأنو قد رزؽ ببلغة اإلنشاء، والفضل 



سلك مسلك اٞتداؿ، وراـ ّتودة فراستو  -أيده اهلل تعأب-بيد اهلل يؤتيو من يشاء، ولكنو 
االعتداؿ، نصرة منو للسلف األ٣تاد، ورغبة ُب  وحسن عبارتو، تقوًن ما خرج عن حد

صيانة ما أورده عن اإلفساد، ال ميبلً إٔب سلوؾ سبيل العناد، فإنو واٟتمد هلل من أىل 
ا٢تدى والرشاد، وقد انضوى جوابو ُب بعض ا١تسائل على االعًتاؼ وتصديق ا١تقاؿ، وُب 

 بعضها على الرد واإلبطاؿ.
عن التسليم، وأوضح أف ٚتيع ما  -أيده اهلل تعأب-ألخ وىأنذا أنبو على ما عدؿ فيو ا

أوردتو عن اإلبطاؿ سليم، حسبما اقتضاه النظرة، وٝتحت بو الفكرة، غَت قاصد جملرد ا٢تراء 
وال جانح إٔب جانب ا١تراء، واهلل سبحانو ا١تطلع على ضمائر القلوب، واحمليط بسرىا 

قصَت، عارفاً بأين إٔب تعمد ا٢تفوات وسًت  احملجوب، معًتفاً بالتقصَت، عا١تاً بأف الباع
أبقاه اهلل -العورات فقَت، ومن اهلل تعأب ا٢تداية ُب البداية والنهاية. قولو= فلعل موالنا 

 أراد باألمة بعضهم وبا١تعتزلة أكثرىم. -تعأب

إعلم أف خبلؼ األصم ومن معو إف صحت الرواية عنهم ال يعتد بو، وال يلتفت إليو، 
 وانقطاع خبلفهم، وا٠تبلؼ واقع بُت األمة وإف خرج عنو بعضهم.لندرهتم 

ٍب أنو ال وجو لقصر ا٠تبلؼ، ُب كوف اإلمامة قطعية أو اجتهادية، على القائلُت بوجوهبا 
شرعاً، فإف القائل يعد وجوهبا، أو وجوهبا عقبلً ال بد لو من اٟتكم عليها بكوهنا قطعية أو 

ىب ا١تعتزلة؛ ألنو ال كبلـ ُب أف الظاىر عنهم ما رويناه ظنية، وإ٪تا قلنا= الظاىر من مذ
عنهم فبل حاجة إٔب تأويل قولنا ا١تعتزلة بأكثرىم، على أنا لو أضفنا القوؿ ىذا إليهم ال 

على جهة الظهور بل بأف نقوؿ= قالت ا١تعتزلة أو ٨توه لكاف لو مساغ، فقد جرت بذلك 
يضاؼ إٔب ا١تعتزلة ما ىو قوؿ األقل منهم،  عادت العلماء وا١تصنفُت ُب عباراهتم، بل قد

و١تا طالعت األـ اليت نقلت عنها النسخة الصادرة إٔب األخ أيده اهلل وجدت لفظ= بُت 
األمة ساقطاً، والذي فيها= قد وقع ا٠تبلؼ ىل مسائل اإلمامة إٔب أخره، فذلك ٦تا سارع 

 هي عن ا١تنكر ١تثل ذلك.إليو القلم ال عن تأمل، قولو= ومسألة األمر با١تعروؼ والن



أما مسألة الشفاعة فلها تعلق ظاىر بباب الوعيد، الذي ىو من فن الكبلـ، وأما األمر 
با١تعروؼ فالكبلـ فيو كالكبلـ ُب اإلمامة، والذي نقلناه عن بعض متكلمي أصحابنا، 

جة إٔب وأردنا بو غَت الفقيو قاسم شامل للناس، قولو= وال أعلم أف أحداً منهم قاؿ= ال حا
إماـ، يقاؿ= ليس عدـ علمنا إٔب ذلك يدؿ على انتفاءه على أنا وإف علمنا انتفاء ذلك 

عنهم ٚتيعاً، فأكثر ما فيو أف يكوف ذلك إٚتاعاً سكوتياً فعلياً، فأين يكوف من إفادة 
القطع؟، على أنا إذا رجعنا إٔب أنفسنا وجدنا ىذا الدليل ٓب يكسبها يقيناً، وٓب يفدىا 

قولو= علم ذلك ضرورة من حا٢تم، يقاؿ= وكيف يعلم ذلك من حا٢تم ضرورة من  سكوناً،
 ال يعرفهم وال يعلم أعدادىم، وال ٝتائهم، وال أعياهنم؟.

وا١تعلـو أنك لو سألت أكثر الناس بل كبلً منهم عن الصحابة منهم ١تا أخربؾ إال باألقل 
ف تقيد قرائن األحواؿ العلم منهم، فكيف يعلم ما صدر منهم ضرورة من ال يعرفهم؟ وكي

 بالعقائد؟ إ٪تا الذي يفيده قرائن األحواؿ العلم با١ترادات.

وأما العقائد فبل يعرؼ هبا إال التعبَت عنها. قولو= فسنذكر ما ىو أقوى منو، يقاؿ= ىذا  
كالتسليم لعدـ إفادتو العلم ألف قوة الدليل ْتسب إفادتو للعلم وإيصالو إٔب مدلولو، فإذا  

موصبلً إٔب العلم، فبل معٌت لكوف غَته أقوى منو، إ٪تا يقاؿ مثل ىذا ُب الدالئل كاف 
الظنية إذ تفاوت ُب إفادهتا للظن، فمنها ما ٭تصل عنو ا١تقارب، ومنها ما ٭تصل عنو 

الغالب، وللظن درجات تتفاوت بتفاوت قوة األمارات ال العلم، وال يقاؿ= ا١تراد باألقوى 
من الشغب، فمع إفادتو للعلم ال يكوف لغَته مزية عليو ُب القوة،  ىو األوضح، أو األسلم

على أنو سيتضح كوف ىذا الدليل أقوى أدلة ىذه ا١تسألة، وأف ا١تدعي كونو أقوى أضعف 
 منو.

 نكتة= األقرب عندي أف اإلٚتاعات ا١تروية ا١تدعى فيها كوهنا يقينية قطعية على وجوه منها=
ن الدين ضرورة كجهل اإلسبلـ، ويكفر من خالف فيو ما مضمونو القوؿ ٔتا يعلم م

ويفسق، فيصح دعوى القطع باإلٚتاع فيو، وكيف ال وجد من خالف فيو ال يصلي ٚتاعة 



وموافقتو فيعلم إٚتاع ا١تسلمُت عليو، من حيث أنو من خالف فيو ٓب يعترب، ومنها ما ال 
و ٥تالفة كتقدًن القطعي من يكفر ا١تخالف فيو وال يفسق، ولكنو أمر واضح، ال يتصور في

األدلة على الظٍت فيقرب دعوى اإلٚتاع فيو ا١تقطوع بو من الصحة من حيث أنو منقوؿ 
من مشاىَت العلماء متواتر عنهم وغَتىم ٦تن ال يعرفو أوال نقل عنو، ال يتصور ٥تالفتو ألمي 

 متعذر.حيث النقل التواتري عن واحد واحد من األمة ا١تعتربين ُب اإلٚتاع فذلك 

ومنها ما خرج عما ذكر، فالصحيح أنو ظٍت ال قطعي، ألف ا١تستند فيو النقل عن اٞتمهور 
مع عدـ االطبلع على ا٠تبلؼ فيو، ومثل ذلك ال يعد قطعياً مع كوف ا١تخالفة فيو ٦تكنة 
متصورة، ومصداؽ ذلك قوؿ أٛتد وىو من أئمة النقل، وأىل العلو ُب الطبقة= من ادعى 

 كاذب. قولو= فيجب أف يكوف فعلهم ذلك إ٪تا كاف ألجل وجوبو.اإلٚتاع فهو  
يقاؿ= ىذا اٞتواب غَت مقنع، وأكثر ما فيو أف ىذه قرينة تفيد الظن كوف فعلهم ألجل 
الوجوب، ومثل ىذه القرينة ال بد منها ُب كل إٚتاع فعلي يستدؿ بو على الوجوب وال 

و صح مثل ىذا التكليف ألمكن يقتضي مثل ذلك كوف اإلٚتاعات الفعلية قطعية، ول
 -قدس اهلل روحو-دعوى القطع ُب كل إٚتاع فعلي، وال يلتفت إٔب ما ذكره موالنا ا١تهدي 

من تضعيف االعًتاض، واٟتكم بعدـ وقوعو، وعدـ فطانة مورده، فإف السؤالت ُب 
ة. القادحة القادحة ال يكفي ُب دفعها تضعيفها، وانتقاص موردىا. قولو= فهي دعوى ٣ترد

من حصوؿ العلم الضروري  -أيده اهلل تعأب-يقاؿ= بل الدعوى اجملردة ما أشار إليو الفقيو 
بأف كل واحد من الصحابة يقوؿ بوجوب اإلمامة، ونصب اإلماـ، وأنو ال فرؽ بُت ىذا أو 

حاطو اهلل -بُت غَته من التواتريات، كالعلم بأف ُب الدنيا مكة كما يقضي بو مفهـو كبلمو 
 وإف ٓب يصرح ّتميعو. -تعأب

عن أعياف الصحابة،  -عادت بركاهتم-وا١تعلـو أنك لو سألت مدعي ذلك من العلماء 
ا١تدعى معرفة حا٢تم ُب ذلك، أو أعدادىم ١تا وجدهتم على ٖتقيق ُب ذلك وال إحاطة بو، 



دع عنك من ليس من أىل ا١تعارؼ، فكيف يعرؼ مقالة أشخاص أو فعلهم أو عقيدهتم 
 ال يعرؼ أعياهنم وال أعدادىم، وال ٝتائهم!؟.ضرورة من 

صلى –فإف قيل= ليس معرفة ذلك شرطاً بل ا١تقصود أنو قد تواتر عن أصحاب رسوؿ اهلل 
أنو فعلوا أو قالوا كذا، قلنا= التواتر ا١تفيد للعلم الضروري ال بد أف -اهلل عليو وآلو وسلم

ى مثلو التواطؤ على الكذب، وأف يستند إٔب إدراؾ، وأف يبلغ نقلتو عدداً ال ٬توز عل
-يتساوى الطرفاف والوسائط ُب العدد ا١تعترب، فنقوؿ= ما الذي نقل عن ٚتيع الصحابة 

ٚتلة ٦تا ىو مدرؾ ليتعقل حصوؿ العلم الضروري عنو، ٍب نقوؿ= أليس  -رضي اهلل عنهم
ىتموا إٔب نصب من ٮتلفو وا-صلى اهلل عليو وآلو وسلم-الذين فزعوا عقيب موت النيب 

 بذلك غاية االىتماـ.
ىم اجملتمعوف ُب السقيفة، وا١تعلـو أهنم ليسوا كل ا١تعتربين ُب اإلٚتاع؟، فإف صح التواتر 

عنهم، فما الذي نقل عن غَتىم ٦تن غاب عنهم؟ ىل سكوهتم؟ فا١ترجع بو إٔب عدـ 
ى اإلنكار، وىو غَت مدرؾ، فكيف يعلم ضرورة سلمنا، فبل يعلم من سكوهتم أهنم عل

صفة أولئك اجملتمعُت علماً ضرورياً، أو غَت ذلك فما ىو؟، فإف قيل= كبلمك ىذا ينطوي 
على القوؿ بتعذر حصوؿ اإلٚتاعات التواترية القطعية، إذ ال ٯتكن معرفة أعياف األمة 

ٚتيعاً، وال أٝتائهم وال أعدادىم، ١تن يدعي العلم بإٚتاعهم، وإف نقل عنهم أهنم أٚتعوا 
 واتر ذلك عنهم، فقد شغبت فيو وشككت على من ندبو.ٚتلة، وأنو ت

قلت= إف ٓب يكن ذلك متعذراً فبل كبلـ ُب تعسره، وما ادعى فيو قطعية اإلٚتاع فإٚتاعهم 
على أف القاطع يقدـ على ا١تظنوف، و٨توه من ا١تسائل الواضحة، ٦تا أظن التواتر فيو حصل 

ور أف يذىب إليو ٦تيز فضبلً عن عن ذلك واحد من األمة، بل ١تا كاف خبلفو ال يتص
 عارؼ عدؿ ادعى القطع بو عن ا١تعتربين من األمة. واهلل سبحانو أعلم.

قولو= ٔتجرد االستبعاد ليس ْتجة. يقاؿ= ٓب ٧تعلو حجة وال إٔب أي ا١تطالب ْتجة قولو= 
 مع أف االستبعاد إ٪تا ثبت ُب غَت إٚتاع الصحابة.



ستبعاد. قولو= فنحن ال نستدؿ على ذلك يقاؿ= عدـ حاصل منهم، وىو موجب اال
 بغَتىا.

يقاؿ= ىذا اعًتافبعدـ قطعية داللة اآلية الكرٯتة على حجية اإلٚتاع، وىو يتضمن االعًتاؼ 
ٔتا أشرنا إليو من بياف أف األصحاب مع دعوى القطع ُب دالئل مسائل اإلمامة ٓب يثبتوىا 

حجية اإلٚتاع إٔب ما ليس بقاطع فقد على قاطع الستنادىم إٔب اإلٚتاع مع استنادىم ُب 
أسندوا ُب االستدالؿ على القطعي إٔب ما ليس بدليل قاطع، واالستدالؿ بغَت اآلية الكرٯتة 

 ال ينقض ما أراد بو.
فإف أصحابنا ٓب يستدلوا بغَتىا ٦تا أوردتو معتمدين عليو بل اعتمادىم ُب ذلك عليها، وإ٪تا 

قولو= على إ٪تا ذكرتو من القدح ُب صحة اإلٚتاع ينقض ما  ا١تستند إليو الغزإب، ومن تابعو.
اعًتفت بو أوالً من أف اإلٚتاع أحد األدلة القاطعة يقاؿ= ما ذكرتو من كوف ما أوردتو من 

 القدح ُب صحة اإلٚتاع ينقض ما اعًتفت بو أوالً من كونو أحد األدلة القطعية.

فيو وال تعارض، ألين ٓب أقدح ُب غَت مسلم بل ما ذكرتو جلي عن التناقض ال تدافع 
صحة اإلٚتاع، وإ٪تا قدحت ُب قطعية دليل من أدلتو، والقدح ُب حجية دليل من أدلتو ال 

 يقضي بعدـ صحة سائر أدلتو وال يأىب.
أقوؿ= بعدـ حجيتو ولو قضى بذلك ما قلتو من كوف ٤تققي العلماء قضوا بظنية داللة 

حجة، وىو صدؽ ال ٤تالة يقضي بذلك عنك ما تلك اآلية الكرٯتة على كوف اإلٚتاع 
صرحت بو من تسليم ذلك على ا٠تلو ذىبت مثبلً إٔب ظنية ٚتيع أدلة اإلٚتاع ٓب يكن 
ذلك ناقضاً ١تا قدمتو من عدة أحد األدلة الحتماؿ كوين عددتو منها على قاعدة أكثر 

 العلماء.
ىم فيو على قواعدىم، وىي أيضاً قاعدة أصحابنا، و٨تن فرضنا الكبلـ فيما نافسنا

 وحاربناىم على أصو٢تم.
قولو= بل ٭تتاج إٔب ْتث ونظر ُب مهلة يتمكن فيها من معرفة األصلح لؤلمة ُب أي 



األقطار ىو، و٨تو ذلك. يقاؿ= ال ٮتفى ما ُب ىذا اٞتواب من التكلف والتعسف والقوؿ 
إال ضيق ا٠تناؽ،  بأف ذلك من الواجبات ا١توسعة ٓب يوجب ا١تصَت إليو والتعويل عليو

وعظم موقع السؤاؿ الوارد ووضوح قدحو، وكذلك جعل وقتو ا١توسع ٚتيع وقت أىل كل 
 عصر حىت ينقرض آخرىم.

وأما االستدالؿ على ذلك بتباين األقطار وعدـ إمكاف اإلحاطة بفضبلئها عقيب موت 
فضل منهم، اإلماـ األوؿ، ففيو تصريح بوجوب اإلحاطة بفضبلء ٚتيع األقطار، ومعرفة األ

وىذا ٦تا ال يعمل بو أحد والصحيح خبلفو، وىو يقرب من تكليف احملاؿ، ولو كاف شرطاً 
لتطلب إمامة أكثر األئمة فإنو ٓب يعلم ُب أحد منهم أنو ال أفضل منو ُب وقتو ُب شيء من 

دعوة األقطار، ويظهر ذلك ظهوراً بيناً ُب حق األئمة الداعُت باليمن فإنا نعلم أنو ٓب يتقدـ 
أحدىم البحث ُب الشاـ، والعراؽ، والغرب، وسائر البلداف حىت حصل العلم بعدـ 

األفضل على أف أدلة وجوب نصب اإلماـ من فزع الصحابة عقيب موت النيب صلى اهلل 
عليو وآلو وسلم، وقبل مواراتو، وما يتوقف من األحكاـ الواجبة على اإلماـ كاشًتاطو ُب 

دؿ عليو كما يدؿ على أصل الوجوب، وعلى عدـ الوسع مدة اٞتهاد يقضي بالتضيق، وي
مديدة قدر مائة وٜتسُت سنة، تتعطل اٟتدود وينتكس فيها أعبلـ اٞتهاد، ويشتد عضد 

 الكفر والعناد، فافهم قولو.
قلنا= وألنو قد قاـ الدليل القاطع على وجوب النص على األمة. يقاؿ= ىذا نفس ا١تتنازع 

عدة إليو، وال التقرير عليو، ومثل ىذا تعد مصادرة على ا١تطلوب، وال فيو الذي ال يقع ا١تسا
يقع التسليم لديو. قولو= وىو أشف األدلة وأقواىا، يقاؿ= مع إيضاح عدـ قطعيتو وإتيانو 
على ما ىو ظٍت ٤تض وسنبينو فظهر ظنية ما عداه من األدلة ألف ظنية األقوى مستلزمة 

اً بيناً على أنو سيتضح لك ما قدمناه من كوف الدليل بظنية ا١تفضوؿ، ُب القوة استلزام
 األوؿ أشف األدلة وأقواىا، ٔتا ٨تققو من كوف ىذا الدليل أضعفها وأوىاىا.



قولو= وأما األصل الثالث= وىو أف اإلماـ شرط ُب القياـ باٞتهاد، يقاؿ= إف أردت أف 
شرط الواجب ليجب الشارع جعلو شرطاً ففي ذلك اعًتاؼ بعد وجوب نصبو ألف ٖتصيل 

ال ٬تب إف أردت أف األمر ورد مطلقاً، وأنا نقطع بتوقفو على نصب اإلماـ فدعوى القطع 
ُب ىذا األصل غَت مسلم؛ فإف وجوب اٞتهاد الذي أوجبت نصب اإلماـ ألجلو من 

الواجبات الشرعية اليت ال ٣تاؿ للعقل فيها، بل رٔتا أف العقل كاف يقضي بفتحو لو ٓب يرد 
بو فأي األدلة الشرعية القطعية من كتاب صريح، أو سنة، أو إٚتاع متواترين، أو الشرع 

قياس قطعي، يعلم حكم أصلو ووجود العلة فيو وعلتها ووجودىا، ُب الفرع علماً دااًل 
ذلك؟ ومن أي ىذه األنواع دلتك؟ ىذا الذي أورده على أف اإلماـ شرط ُب غزو الكفار 

ه مسألة ظنية، اختلفت فيها أنظار األئمة والفقهاء، وإ٪تا والبغاة ومدافعتهم، مع أف ىذ
 اختلفت ا١تقاالت الختبلؼ األمارات.

أما ا١تدافعة فبل أعلم قائبلً باشًتاط اإلماـ فيها، وأما اشًتاطو ُب الغزو، فأكثر األمة وبعض 
٭تِت  العًتة على عدـ اشًتاطو، ونسب عدـ اشًتاطو ُب )البحر( إٔب ا١تؤيد باهلل، واإلماـ

والفريقُت، وقواه واحتج عليو، ٔتا ال مدفع لو، وصرح ّتواز الغزو مع الظلمة، وكذلك 
عليو -حكى ذلك غَته، قاؿ ُب )شرح اإلبانة(= ال خبلؼ ُب جواز ذلك إال عن ا٢تادي 

، وإ٪تا ا٠تبلؼ ُب الوجوب، فظهر لك من ىذا أف من جعل اإلماـ شرطاً، إ٪تا -السبلـ
 وب ال ُب تأدية أمر قد وجب وٖتصيل شرط الوجوب ال ٬تب.اشًتطو ُب أصل الوج

فأما قولو= الذي يدؿ على ذلك أنا نعلم ضرورة من جهة العادة إٔب آخره. فهو ال يدؿ 
على وجوب نصب إماـ جامع للشرائط، وعدـ داللتو على ذلك ظاىر وإ٪تا ىو من قبيل 

ل إٔب سامعو أنو ُب قوة ا١تعٌت الصناعة ُب الكبلـ، وإبرازه ُب قالب االنتظاـ، حىت ٮتي
 متناىي، وىو ُب اٟتقيقة ضعيف واىي. قولو= وقد أوردنا ُب دفعها ما يشفي ويكفي.

يقاؿ= ليست الدعاوي ُب إثبات ا١تقاصد كافية، وال للسؤاالت القادحة نافية. قولو= فهو 
م بو ظاىر، غَت مسلم إذ ٓب يهملوا ذلك. يقاؿ= بل إ٫تا٢تم أو أكثرىم لو، وعدـ اىتمامه



ومن أورده منهم وتعرض لو فيما ال يشفي على سبيل العروض ال القصد ىذا فيما اطلعنا 
عليو من الكتب ا١تعتمدة واألسفار ا١تتداولة، وأىلها ىم الذين أردنا نسبة اإل٫تاؿ ال 

 غَتىم، ٦تن ٓب نطلع على مصنفاتو، وال وقفنا على حججو.
أكثر ٦تا علمناه وطالعناه والعلم علم اهلل جل جبللو. وأما رأيو وما ٓب يعلمو ويطلع عليو 

أيده اهلل -قولو= بل أوردوا من األدلة على ذلك ما ال ٮتفى يقاؿ= ىذا الذي نقلو األخ 
من استدال٢تم على ىذه الفروع. إٔب أف قاؿ= فبل حاجة إٔب تطويل الكبلـ ببيانو  -تعأب

ارات الظنية، ال الدالئل اليقينية، وإ٪تا تلك ٦تا ال ٮتفى على من لو أدىن ذوؽ، أنو من األم
ظواىر وأخبار أحادية، ودعاوي ٣تردة عن إيراد البينة القوية، كدعوى اإلٚتاع على وجوب 

معرفة شرائط اإلماـ، سبحاف اهلل تعأب ما أسهل االستدالؿ باإلٚتاعات إذا كاف األمر 
 ىكذا. قولو=

لك إ٪تا كاف عن دليل. يقاؿ= اٟتمل على ذلك ٍب حكمتم بعد االتباع والتسليم، على أف ذ
إ٪تا يكوف مع االحتماؿ، وعدـ اٞتـز بأحد الطرفُت، فأما مع القطع الذي ال شك فيو فبل 
و٨تن نعلم ضرورة من حاؿ العواـ عدـ معرفة ماىية اإلمامة ومعناىا، فضبلً عن أحكامها 

من ا١تميزين اٟتذاؽ ا١تهرة ُب وٖتقيقها، وفهم دقائق مسائلها، بل قد علمنا من حاؿ كثَت 
بعض العلـو عدـ معرفة ذلك، واإلحاطة بشيئ منو، فكيف بالعواـ أشباه األنعاـ، الذين ال 

 ٯتيزوف بُت ا٠تاص والعاـ، وال يعرفوف الفرؽ بُت ا١تأمـو واإلماـ!؟.
لقد حكى ٕب ثقة= إف بعض والة بعض الدعاة ُب زماننا كثر ترداده إٔب بعض اٞتهات 

الواجبات، وىو كثَت الدعاء إٔب إمامو، واٟتث على ٤تبتو، واعتقاد إمامتو وفضلو، لقبض 
وتزكيتو وتسليم اٟتقوؽ إليو، وكثَت الًتغيب ُب ذلك حثاً أنو بذلك يشوؽ إٔب نصر إمامو، 

والتماس الربكة منو، فما شعر أىل تلك اٞتهة حىت وصلهم ذلك الوإب، ومعو عبد من 
البياض، فظن من ظن من أىل تلك اٞتهة أف العبد ا١تذكور ىو  اٟتاكة، عليو ثوب شديد

اإلماـ، الذي يذكره ويدعوا إليو، ولو احتجت إٔب شرح ما يصدر عن العامة ُب ىذا الشأف 



وغَته ٦تا يعلم بو بلههم وٛتقهم، و٦تا يلتحق ْتكانا ا١تغفلُت لطاؿ الكبلـ، واألمر ُب ذلك 
أيده –ٛتل من ىذه صفتو على ما ذكره األخ واضح غٍت عن االستشهاد، فكيف ٯتكن 

 . قولو= فذلك ٛتل منو ٢تم على غَت ما ينبغي.-اهلل تعأب

يقاؿ= إف كاف ا١تراد على غَت ما ينبغي أف يكونوا عليو، فنعم ىو كذلك على قاعدة 
األصحاب، والؤلئمة، ُب ذلك على ا١تقدمُت ال عن نظر ودليل، وإف كاف ا١تراد على غَت 

 منو ٛتلهم عليو، فذلك إ٪تا يتوجو لو كاف ذلك اٟتمل من قبيل الظن ا١تنهي عنو. ما ينبغي
وأما اليقُت ا١تستبُت الؤلئمة على من أظهره وصرح بو. قولو= فإنو ال يلـز فيما علمو شخص 

أىل التنوير والتجريب، وىم أجل من أف  -عليهم السبلـ-أف يعلمو أخر. يقاؿ= األئمة 
م ا١تخالطُت ٢تم، مع ظهوره وعدـ خفائو، وليس دوهنم ُب الفراسة ٬تهلوا حاؿ أىل زماهن

وقوة اٟتدس ٬تهل أف العواـ ٬تهلوف دقائق ا١تسائل، اليت تدؽ عن نظر التحارًن حىت وقع 
فيها االختبلؼ وا٠تبط الكثَت. قولو= لكن لسنا نسلم أف تسليم العامة للحقوؽ إٔب األئمة 

ة ذلك، والقطع بو ال ٭تتاج إٔب تسليم، وىو ٦تا ال صدر عن تقليد، يقاؿ= ٨تن مع معرف
 يعزب عن ذىن ذي الفكر والنظر السليم.

ال ٬تهل ذلك، ولكنو بٌت ىذا وأمثالو عل أساس علم اٞتدؿ،  -أيده اهلل تعأب-واألخ 
وقاعدتو ونسجو على منوالو، وأبرزه ُب حليتو. قولو= ٛتل ا١تفسقُت على السبلمة قد تقدـ 

ب عنو من عدـ إنكار اٟتمل بالقطع على خبلفو. قولو= قلنا= بل ذلك ما ىو كاٞتوا
مظنوف. يقاؿ= الفرؽ بُت العلم والظن ظاىر، ال ٮتفى على من لو درية، وقد وجدنا من 

أنفسنا العلم الذي ال لبس فيو، ٔتا ذكرناه وال معٌت للرد علينا فيما ادعينا فكل أعلم ْتاؿ 
ف بو تلقُت الدليل أيضاً. يقاؿ= قد باحثنا كثَتاً من نفسو. قولو= ٤تموؿ على أنو اقًت 

 ا١تتلقنُت وا١تلقنُت، فوجدناىم ٚتيعاً عادمُت لتلقن الدليل وللتلقُت.

قولو= ٍب ا١تأمور على أنو ال يعتقده إال لدليل. يقاؿ= كيف ٭تسن منو أمر غَته باإلقداـ 
وال معٌت ٢تذا اٟتمل ألنو ال  على ما ال يأمن كونو خطأ وىو قبيح، واألمر بالقبيح قبيح،



يصَّور إال مع كوف ا١تأمور مظنة لذلك، بأف يكوف عارفاً بأف مثل ذلك يتوقف على معرفة 
الدليل القاطع مع كونو ٦تن لو أىلية النظر، فأما مع كوف ذلك ُب حكم ا١تستحيل منو، فبل 

سوغ لو إال بعد معٌت لذلك اٟتمل، ٍب نقوؿ= ىبل لقنو مع تلقُت التسبق، إف ذلك ال ي
معرفة الدليل، إف كاف القصد إرشاده سواء السبيل، ومثل ذلك ٓب يسمع بو عن أحد من 

 ا١تلقنُت، وال أظنو خطر ٢تم بباؿ.
قولو= إف صدر عنو التفسيق ال عن دليل. يقاؿ= وٓب ال يكوف ذلك بعد النظر ُب أدلة 

يل وعدمها، ٦تا ٯتكن معرفتو، ال الفسق اليت أوردىا، واشتد اعتقاده إليها، فإف قطعية الدل
يبعد اٞتـز بو بل ١تن نظر وأمعن الفكرة ُب أنواع األدلة، وأقسامها، وما ٯتكن االستدالؿ بو 

داللة قاطعة منها، فلم ٬تد دليبلً أف يقطع بعدـ حصوؿ القاطع، فإف القرآف ما يدؿ من 
اع ا١تتواتر إف صح، ٦تا ال آياتو داللة قاطعة متلوة معروفة، واألخبار ا١تتواترة، واإلٚت

اختصاص بو ألحد دوف غَته من أىل البحث وا١تعرفة، والقياس متعذر ُب مسألتنا أو 
متعسة، ولو أمكن إطبلع بعض دوف بعض على اٟتجة ُب األدلة الظنية اليت ال حكم ٢تا 

 ُب مسألتنا. قولو= كونو ينهض حجة ُب مثل ىذا ا١تقاـ.
بأحواؿ السلف، وردع ا١تفسقُت ا١تستبدين، ُب تفسيقهم إٔب يقاؿ= أردنا بذلك االستظهار 

فتوى من ليس كمثلهم ُب الرتبة، وبياف أف ىذه العقيدة ا١تستفيضة من األمور ا١تستبدعة 
 ا١تستحدثة.

 وخَت أمور الناس ما كاف سنة .... وشر األمور احملدثات البدائع
يستشهد بأقوالو،  -عليو السبلـ-قولو= وأعجب من ىذا إٔب آخره، مثل ا١تؤيد باهلل 

-ويستظهر بأحوالو، وليس ذلك ٔتستغرب، وإف كاف قدس اهلل روحو على ما حكاه األخ 
 من العقيدة. -أبقاه اهلل تعأب

قولو= ىو ما يلحق ا١تؤًب منها من التهمة. يقاؿ= ا٠توؼ التهمة، إ٪تا يكوف مع عدـ صحة 
ا١تؤًب خلفو اهتم ٔتوافقتو، ويكوف سبب الصبلة خلف ا١تخالف ُب العقيدة، فإذا صلى 



التهمة أنو لو كاف ٥تالفاً لو ُب العقيدة ١تا صلى خلفو لعدـ صحة الصبلة خلف ا١تخالف، 
فتحصيل الظن بأنو لو كاف ٥تالفاً لو ٓب يصلِّ خلفو، فإذا جعلت التهمة سبباً ُب منع 

 على صاحبو.الصبلة، وقع الدور لتوقف كل من ٟتوؽ التهمة وامتناع الصبلة 

فإف قيل= إف سبب ٟتوؽ التهمة ما ذكرناه من كوف الغالب من أحواؿ ا١تختلفُت ُب مسألة 
اإلمامة، ما ذكر من ا١تباينة واجملانبة ال ما ذكرتو من امتناع الصبلة خلفو، فهي ُب األصل 

أو صحيحة لوال ٟتوؽ التهمة. قلنا= اجملانبة ال يقتضى اعتزاؿ الصبلة مع اعتقاد صحتها، 
إحراز فضيلتها وال يفعل ذلك وىو جعل صبلتو تابعة ٢تواه، معترباً فيها غَت مطابقة رضى 
اإللو عز وجل، إال من ىو عن ا٠تَت ٔتعزؿ، وكيف يليق ٔتميز فضبلً عن فاضل، أف ٬تعل 

صبلتو وصلة إٔب وليو بفعلها، وإيغار صدر عدوه بًتكها؛ سبحاف اهلل ما أبعد ىذا عن 
!!، فكيف يظن ُب ا١تسلم ا١تميز أنو لو كاف ٥تالفاً لئلماـ ا١تخطئ ُب مقصود احملققُت

عقيدتو ١تا صلى خلفو ولًتؾ صبلة اٞتماعة ال ١تانع بل ١تا اعتاده اٞتهلة من ذلك ىذه 
هتمة تتفرع على ظن السوء، وقد بلغٍت عن بعض علماء زماننا ا١تشددين ُب منع الصبلة 

رض من ذلك تشنيع حاؿ الناُب وتقبيحو، وإيغار خلف ناُب اإلمامة ما يقضي بأف الغ
صدره، وتعظيم جرمو، وتفظيع شأف النفي ُب قلوب العامة، ليكوف ذلك مرعباً ُب جانب 
اإلثبات، منفراً عن جنبو النفي، ولعمري إف ذلك من الغرور العظيم، ا١تصادـ لنظر الشارع 

شريف عليو وألوصى العليم ا٠تبَت اٟتكيم، ولو كاف مثل ىذا الغرض مقصوداً لنبَّو الشرع ال
أو رسولو السراج ا١تنَت إليو، وما أبعد ىذا عما ذكره ا١تؤيد باهلل قدس اهلل روحو، وىو 

 مذكور عنو ُب )اإلفادة(=

١تا كتب إليو بعض أصحابنا يلومو على تسويغ صرؼ الزكاة إٔب ناُب إمامتو ويشَت إٔب أف 
. آمُت -أعاد اهلل من بركاتو-و وىجره، فأجاب ُب ذلك توىيناً ألمره، وتسهيبلً الطراح

بالتشنيع الكبَت على صاحبو، وعرفو بأنو ال يًتؾ مذىبو ١تا يعود عليو من النفع، واستهجن 
مثل ذلك النظر، ووِب صاحبو عليو ومن أراد مطالعتو، وىو مثبت ُب حواشي ىذه النسخة 



 مع أف بُت ا١تسألتُت فرقاً.
ىذا ليس من التقليد ُب شيء قد تقدـ ما يرشد إٔب اٞتواب عنو.  قولو= قد بينا فيما مر أف

 قولو= فرفضهم ٢تا غَت مستنكر.
ىذا مسلم ال إشكاؿ فيو، لكن ال معٌت ٢تذا التقسيم، ألنو قد وضح وتقرر كوف اختبلؼ 

العقيدة ُب اإلماـ ال ٮتتل بو شرط عند الرافضُت، فقد رفضوىا مع عدـ االختبلؿ فآثروا 
صدورىم، وإيغار صدور من ليس على عقيدهتم، على درجات الفضل الكبَت، شفاء غيض 

 ودرؾ األجر الكثَت، إساءة للنظر، واستهانة لعظيم ا٠تطر.
قولو= ))ال يؤمنكم ذو جرأة ُب دينو (( يقاؿ= وجو االحتجاج هبذا اٟتديث صحيح ُب 

أف ناُب إمامة اإلماـ حق ذي اٞترأة على فعل القبيح، ولكنو يدؿ ٔتفهومو داللة بينة على 
 متثبتاً ُب أمر دينو، ال ٯتنع الصبلة خلفو لعدـ جرأتو بل لكونو على صدىا.

وإف فرضنا كوف ذلك فسق تأويل لعدـ حصوؿ علة النهي، وأما قياسو على فاسق ا٠توارج، 
 فبل يصح لعدـ العلة ا١تنبو عليها، وىي اٞترأة واهلل أعلم.

عليو -فَتىم وتفسيقهم. ُب ىذا نظر ألف اإلماـ ٭تِت قولو= فمبٍت على أصلو ُب عدـ تك
ذكر ذلك على أصل أىل ا١تذىب ُب تكفَتىم، ونص على أف الصبلة تصح  -السبلـ

 خلفهم عند ا١تكفرين، وأفىت بذلك على قاعدهتم، وا١تسألة منصوصة لو ُب البحث.
وكفى،  وأما على أصلو فهو مستغن عن ذكر ذلك، واهلل أعلم بالصواب، وىو حسبنا

وسبلـ على عباده الذين اصطفى، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم، وصلى اهلل على 
 سيدنا ٤تمد األمُت، وآلو الطيبُت الطاىرين وسلم.

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم
ْتمدؾ اللهم استفتح مقإب، وبإستعانتك استنجز أفعإب، وبتوفيقك ألتمس اإلصابة ُب 

وذ من ركوب الضبلؿ، وأتقرب إليك بالصبلة على سيدنا ٤تمد ا١تقاؿ، وبعصمتك أع



 الرضي، وآلو وأتباعو ُب السبيل ا١ترتضي.
 وبعد=

فإنو ١تا وردت رسالة موالنا العبلمة، الشاىدة لو بكونو ُب العلماء الشامة، وُب السيوؼ 
كما نفع الصمصامة، عز ا١تلة والدين، وترٚتاف األدلة واليقُت، نفع اهلل تعأب بربكتو،  

بعلومو، وحرس ذاتو الكرٯتة حراسة ٝتائو بنجومو،أجبتها ٔتا حضرين من اٞتواب، من غَت 
إخبلؿ وال إسهاب، بعد أف طالعتها، واستقرأت مسائلها رغبة ُب طلب اٟتق الواضح، 

ومسارعة إٔب الطعن بالدليل الراجح، مع عزٯتة صارمة باتباعها، إف وجدت عندىا 
ب ١تذىب األصحاب، وسلوؾ مسلك ا١تسًتشدين ا١تنقادين ١تا الصواب، وإطراح التعص

 وضح انتهاجو، ا٠تارجُت عن ا١تسلك البُت إعوجاجو، ال كما ٛتلٍت موالنا
عليو من أين سلكت ُب بعض مواضع اٞتواب مسلك اٞتداؿ، ورمت  -أيده اهلل تعأب-

 تعأب ىو ا١تطلع ّتودة الفراسة وحسن العبارة تقوًن ما خرج عن حد االعتداؿ، فإف اهلل
 على سرائر الصدور، وبيده سبحانو وتعأب أزمة األمور.

من التشكيكات على تلك  -أيده اهلل تعأب-ٍب أنو بعد ذلك ورد من تلقاء موالنا
اٞتوابات، ما يشهد لو بأنو كسعي ا١تناضلة، عنًتي ا١تنازلة، سابق ُب ميداف اٞتوالف، أخذ 

أحسب أف أحداً يبلغ ذلك األمد من التحقيق، أو  لقصب السبق عند الرىاف، وٓب أكن
يسلك ذلك النمط ُب التدقيق، أو يتمكن ذلك التمكن ُب صناعة اإلنشاء، ولكن اهلل 

 تعأب ٮتتص برٛتتو من يشاء، فما أحقو بقوؿ من قاؿ=
 فاؽ الرجاؿ بإخبلؽ مهذبة .... وفات من كاف جاراه وباراه

 -أيده اهلل تعأب-الزماف ٔتثلو لعقيم، خبل أنو  ولعمري أف كبلمو ليشفي السقيم، وأف
سلك ُب تلك التشكيكات ا١تسلك الذي عزا إلينا انتهاجو، وجرى ُب ذلك اجملرى مع 
ظهور إعوجاجو، وىأنذا كاشف عن وجو ما ذكرتو القناع، معًتفاً بأين ُب ذلك قصَت 

ضح طريق ٔتنو ورٛتتو، فأقوؿ الباع، مستمداً من اهلل سبحانو وتعأب التوفيق وا٢تداية إٔب أو 



 متتبعاً ١تا أورده أيده اهلل تعأب.
قولو= إعلم أف خبلؼ األصم، ومن معو إف صحت الرواية عنهم، ال يعتد بو وال يلتفت 
إليو لندرهتم وانقطاع خبلفهم، قلنا= ال وجو للتقييد بقولو إف صحت الرواية ألهنا ظاىرة 

 الشهرة عنهم.
، ُب )غايات األفكار( والفخر الرازي ُب )هناية -عليو السبلـ-ي وقد رواىا اإلماـ ا١تهد

العقوؿ(، والفقيو قاسم ُب )الغرر واٟتجوؿ(، والفقيو يوسف ُب )الزىور(، ورواىا غَت ىؤالء 
 أيضاً، وليست ُب الشهرة بأضعف من كثَت من الروايات اليت ال ينبغي إ٫تا٢تا.

١تخالف ُب ذلك أبو بكر األصم من ا١تعتزلة، وكذلك ما ذكره من ندرهتم غَت مسلم، فإف ا
وىشاـ الفوطي، وبعض اٟتشوية، والنجدات من ا٠توارج، وبعض ا١ترجية، وال شك ُب عدـ 

 ندور مثل ىؤالء.
وأما انقطاع خبلفهم فهو رجم بالغيب لعدـ الطريق إٔب ذلك، إذ ٬توز وجود متابع ٢تم ُب 

واقع بُت األمة وإف خرج عنو بعضهم، قلنا= بعض النواحي وٓب يطلع عليو. قولو= وا٠تبلؼ 
نعم؛ ولكن عبارتو مشعرة بعدـ ا٠تروج. قولو= ٍب أنو ال وجو لقصر ا٠تبلؼ ُب كوف اإلمامة 
قطعية أو اجتهادية، على القائلُت بوجوهبا شرعاً؛ فإف القائل بعدـ وجوهبا أو وجوهبا عقبًل، 

 ال بد لو من اٟتكم عليها بكوهنا قطعية أو ظنية.

قلنا= أما من قاؿ بوجوهبا عقبلً فنعم، ال بد لو من أخذ األمرين، وقصر ا٠تبلؼ ُب ذلك 
 على القائلُت بوجوب اإلمامة شرعاً صحيح ال خلل فيو وال ٣تاز.

وإ٪تا قصرنا ا٠تبلؼ عليهم بتماـ ا١تقصود الذي سيق لو الكبلـ بذلك؛ وأما من ٓب يقل 
األمرين؛ ألنو يتفرع على القوؿ بالوجوب. قولو= بوجوهبا رأساً فبل يسلم أنو يقوؿ بأحد 

ألنو ال كبلـ ُب أف الظاىر عنهم ما رويناه عنهم، فبل حاجة إٔب تأويل قولنا= ا١تعتزلة 
 بأكثرىم.

وغَته حكوا  -عليو السبلـ-قلنا= ال نسلم ظهور ذلك عن ٚتيعهم، فإف اإلماـ ا١تهدي 



يعهم. قولو= على أنا لو أضفنا القوؿ خبلفو عن بعض ا١تعتزلة، وذلك يدفع ظهوره عن ٚت
 ىذا إليهم على حجة الظهور، بل بأف نقوؿ= قالت ا١تعتزلة أو ٨توه لكاف لو مساغ.

قلنا= نعم، لو مساغ على جهة اجملاز، وٓب ٯتنع من ذلك فإف دأب العلماء وا١تصنفُت 
 اٞتواب على أنو أراد وعادهتم ُب عباراهتم، بل إ٪تا منعنا أف يراد بو ظاىره، وٛتلنا موالنا ُب

 بو ا١تعٌت الصحيح، فما وجو ىذا الكبلـ؟.
قولو= و١تا طالعت األـ، إٔب قولو= فذلك ٦تا سارع إليو القلم ال عن تأمل. قلنا= ما وقع ُب 

األـ ىو البلئق بفطنة موالنا وذكائو، وكثَتاً ما تسارع أقبلـ العلماء الراسخُت إٔب غَت ا١تراد، 
قصد والسداد، ولعمري أف ا١تبالغة ُب ا١تناقشة عن أمثاؿ ىذا ليست من وتبادر إٔب غَت ا١ت

فتبعناه. قولو= أما مسألة الشفاعة فلها  -أيده اهلل–آداب ا١تخلصُت لكن تعرض لو موالنا 
 تعلق ظاىر بباب الوعيد.

قلنا= إذا حسن ذكر الشفاعة ُب فن الكبلـ لذلك التعلق مع كوف الطريق إٔب ثبوهتا شرعية، 
بل بأس بذكر مسألة اإلمامة، ومسألة األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر فيو أيضاً آخر ف

وىو أهنما ٦تا ٬تب العلم هبما على ا١تكلفُت، وإف تفاوت التعلقات. قولو= ليس عدـ علمنا 
 بذلك يدؿ على انتفائو.

إٔب نقلها،  قلنا= بل يدؿ إذا كاف ا١تعلـو من األمور اليت لو وقعت لنقلت لتوفر الدواعي
ومسألتنا من ىذا القبيل على أنا ٓب نكتف ُب بياف انتفاء ذلك ٔتجرد انتفاء العلم بو، بل 
ضممنا إليو قولنا= بل أٚتعوا على مثل ما ذكر أبو بكر أنو ال بد من قائم تلجأ األمة إليو 

كاف -مصلى اهلل عليو وآلو وسل-إٔب آخره، و٦تا اشتهر ُب صفة ذلك ما روي أنو ١تا توُب 
فقاؿ= "أيها الناس، من كاف يعبد ٤تمداً فإف  -رضي اهلل عنو-أوؿ من خطب أبو بكر 

٤تمداً قد مات، ومن كاف يعبد إلو ٤تمد فإنو حي ال ٯتوت، ال بد ٢تذا األمر ٦تن يقـو بو، 
فانظروا أو ىاتوا آرائكم رٛتكم اهلل تعأب" فتبادروا من كل جانب= صدقت، ولكنا ننظر ُب 

مر وٓب يقل أحُد منهم= إنو ال حاجة إٔب اإلمامة ٍب أبكروا إٔب سقيفة بٍت ساعدة ىذا األ



، ورأوا نصب اإلماـ -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وتركوا أىم األشياء، وىو دفن رسوؿ اهلل
أىم من ذلك. نعم، و٢تذا يدفع قولو= فأكثر ما فيو أف يكوف إٚتاعاً سكوتياً. قولو= على 

 أنفسنا وجدنا ىذا الدليل ٓب يكسبها يقيناً، وٓب يفدىا سكوتاً. أنا إذا رجعنا إٔب

قلنا= لعل ا١تانع من إفادة ىذا الدليل اليقُت لتلك إال نفس ىو ما سبق إليها من اعتقاد 
خبلؼ مقتضاه. قولو= يعلم ذلك من حا٢تم ضرورة من ال يعرفهم، وال يعلم أعدادىم، وال 

 أٝتائهم، وال أعياهنم.
لعلم بأعدادىم وأٝتائهم، فبل شك أنو غَت معترب ُب العلم بأحوا٢تم مطلقاً، وأما قلنا= أما ا

العلم بأعياهنم فإ٪تا يعترب ُب حق الناقلُت عنهم، ا١تشاىدين ٢تم فقط، فإذا علموا أعياهنم، 
وٝتعوا أقوا٢تم، وشاىدوا القرائن الظاىرة احملتفة هبا وكاف فيهم كثرة ٍب نقلوا ذلك إٔب غَتىم، 

ف قالوا للذين بعدىم مثبًل= إنا ٝتعنا كل واحد من الصحابة يقوؿ كذا، وشاىدناه حينئذ بأ
من القرائن كيت وكيت، فإنو حينئذ ٭تصل العلم الضروري للمنقوؿ إليهم بأحواؿ ا١تنقوؿ 

 عنهم ببل ريب.
على تعارض موالنا حفظو اهلل تعأب.  -أيده اهلل تعأب-وإف ٓب يعلموا ما ذكره موالنا 

فنقوؿ= ألسنا نعلم ضرورة من حاؿ الصحابة القوؿ بأنو ال إلو إال اهلل، واعتقاد ذلك، فبل 
بد من بلى فيقاؿ= كيف يعلم ذلك من حا٢تم ضرورة من ال يعرفهم، وال يعرؼ أعدادىم، 

 وال أٝتائهم، وال أعياهنم؟ وجوابو= جوابنا، واهلل أعلم.
ائد إٔب آخره. قلنا= وأي مانع من ذلك، فإنو قولو= وكيف يفيد قرائن األحواؿ العلم بالعق

معلـو الصحة من غَت تردد، أال ترى إف أحدنا إذا جادؿ على تصحيح أمر، وعلمنا من 
 شاىد حالو أنو غَت موري ُب ذلك فأنا نعلم أنو معتقد لذلك األمر ببل شك.

و= ألف قوة وأما الفرؽ بُت ا١ترادات والعقائد ُب ذلك فهو غَت واضح، وال وجو لو. قول
الدليل ْتسب إفادتو للعلم وإيصالو إٔب مدلولو، فإذا كاف موصبلً إٔب العلم فبل معٌت لكوف 

غَته أقوى منو. قلنا= بل لو معٌت وىو سرعة إيصاؿ األقوى إٔب العلم، لقرب مقدماتو، 



وسبلمتو من التشغيب، وبذلك تظهر ا١تزية ألحد الدليلُت على األخر، وإف اشًتكا ُب  
ما موصلُت إٔب العلم، وقد جرت ٔتثل ما ذكرناه عادة العلماء وا١تصنفُت ُب كتبهم، كوهن

فبل وجو إلنكاره. قولو= على أنو سيتضح كوف ىذا الدليل أقوى أدلة ىذه ا١تسألة، وأف 
 ا١تدعي كونو أقوى منو أضعف منو.

 قلنا= وسيتضح أف األمر كما ادعينا وأف اٟتق ما قلنا.
عندي، أف اإلٚتاعات ا١تروية ا١تدعى فيها كوهنا يقينية قطعية على  قولو= نكتة= األقرب

وجوه إٔب أخره. قلنا= ىذا التفصيل مبٍت على استبعاد وقوع اإلٚتاع وعلى منعو، كما ذكره 
 رضي اهلل عنو.-اإلماـ أٛتد بن حنبل 

صلى -و٨تن وإف سلمنا بعده فإ٪تا يكوف ُب غَت إٚتاع الصحابة بعد انتشار أمة الرسوؿ 
فبل  -رضي اهلل عنهم-، وا١تدعي ُب مسألتنا إ٪تا إٚتاع الصحابة -اهلل عليو وآلو وسلم

يقدح ذلك االستبعاد فيما قلنا. وال ٯتنعنا ٦تا رمناه، وما ذكره موالنا أيده اهلل تعأب من 
أيضاً غَت مسلم. قولو= وأكثر ما فيو أف ىذه  -رضي اهلل عنهم-عدـ ا٨تصار الصحابة 

 يد كوف ظن فعلهم ألجل الوجوب.قرينة تق

قلنا= ليست بقرينة بل برىاف قطعي، وتقريره أف كل عاقل يعلم ضرورة أف نصب اإلماـ بعد 
يرفع شأف اإلسبلـ، ويعلي منارة، واإلخبلؿ بو -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-موت الرسوؿ 

ل ما كاف  يقتضي ىدمو وزواؿ قراره، وا١تعلـو الذي ال يلتبس من حاؿ الصحابة، أف ك
كذلك فإهنم يهتموف بشأنو ويفعلونو ألجل أنو كذلك، إذ ىم أشد الناس عناية بأمر 

اإلسبلـ وتقوية أركانو، وىاتاف ا١تقدمتاف ينتجاف أف الصحابة نصبوا اإلماـ ألجل أنو يرفع 
 أمر اإلسبلـ، ويعلي مناره، وأف اإلخبلؿ بو يقتضي عكس ذلك.

ثبت أف الصحابة نصبوا اإلماـ ألجل أنو يرفع أمر اإلسبلـ  ٍب نركِّب قياساً أخر، فنقوؿ= قد
ويعلي مناره، وأف اإلخبلؿ بو على العكس من ذلك، وكل ما فعل لتلك الصفة فقد فعل 

 ألجل الوجوب، ينتج أف الصحابة نصبوا اإلماـ ألجل الوجوب وىو ا١تطلوب.



 وؿ.أما ا١تقدمة األؤب فظاىرة ٦تا تقدـ، ألهنا نتيجة القياس األ
أما الثانية= فإف الوجوب الـز لتلك الصفة. فإف قلت= غاية ما يقتضي ىذا االستدالؿ 

-صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وجوب نصب اإلماـ على الصحابة فقط بعد موت النيب 
لوجود العلة اليت ذكرًب ُب ذلك الزماف، لقرب عهٍد بالكفر، فمن أين أنو ٬تب نصبو بعد 

 تقرار اإلسبلـ وانتشاره ُب األقطار؟.ذلك الزماف، وىو وقت اس

قلت= ىذا سؤاؿ حسن وٯتكن اٞتواب عنو، بأف يقاؿ= ال شك أف بقاء األمة فوضى ال 
أمَت ٢تم ينظم أمرىم، و٬تمع كلمتهم، ويتفرغ لسد الثغور، وإصبلح ما أفسده اٞتهاؿ، 

صدر  وارتكبو أىل الضبلؿ، يقتضي الوىن ُب اإلسبلـ ُب أي وقت كاف، وإف كاف ُب
 اإلسبلـ أظهر. قولو= ومثل ىذه القرينة ال بد منها ُب كل إٚتاع فعلي إٔب آخره.

قلنا= ال نسلم ذلك، فليس كل حكم واجب أٚتعت األمة على فعلو يقتضي اإلخبلؿ بو 
 حفظ منار اإلسبلـ، كما قلنا ُب نصب اإلماـ.

تضعيف االعًتاض إٔب  من -قدس اهلل روحو-قولو= وال يلتفت إٔب ما ذكره موالنا ا١تهدي 
عليو -أخره. قلنا= بل يتوجو االلتفات إليو انقياداً ١تا قاـ بو الربىاف، واتباعاً ١تا أوضحو 

من التبياف. قولو= فإف السؤالت القادحة ال يكفي ُب دفعها تضعيفها وانتقاض  -السبلـ
 موردىا.

حكيناه عنو، وقررناه على ذلك بل اعتمد ُب ذلك على ما  -عليو السبلـ-قلنا= ٓب يعتمد 
ٔتا ال مزيد عليو. قولو= بل الدعوى اجملردة ٦تا أشار إليو الفقيو أيده اهلل تعأب من حصوؿ 

العلم الضروري بأف كل واحد من الصحابة يقوؿ بوجوب اإلمامة، ونصب اإلماـ، وأنو ال 
ي بو مفهـو  فرؽ بُت ىذا أو بُت غَته من ا١تتواترات، كالعلم بأف ُب الدنيا مكة كما يقض

 كبلمو حاطو اهلل تعأب وإف ٓب يصرح ّتميعو.
قلنا= أما العلم الضروري بأف كل واحد من الصحابة يقوؿ بوجوب اإلمامة فقد صرحنا بو 



وادعيناه وقررناه بالتصحيح، وأوضحنا أنو اٟتق الصريح، فبل يصح القوؿ بأف ذلك منا 
 ٔب قابلنا ٔتثل قولنا وكاؿ لنا ٔتثل كيلنا.دعوى ٣تردة، كما قالو موالنا لكنو حاطو اهلل تعا

وأما أنو ال فرؽ بُت ىذا وبُت غَته من ا١تتواترات، فإف أراد أنا قلنا= بعدـ التفرقة بينهما ُب 
٣ترد حصوؿ العلم فصحيح، فما ٯتنع منو؟. وإف أراد أنَّا سوينا بينهما ُب اٞتلي والظهور، 

و قط، بل عندنا أف العلـو التواترية تتفاوت فحاشا!! وكبل!! وليس ُب كبلمنا ما يشعر ب
فبعضها أجلى من بعض، ْتسب قوة طرقها وضعفها، قولو وا١تعلـو أنك لو سألت مدعي 
ذلك عن العلماء عن أعياف الصحابة ا١تدعي معرفة حا٢تم ُب ذلك وأعدادىم، ١تا وجدهتم 

 على ٖتقيق ُب ذلك.
تر ا١تفيد للعلم الضروري، ال بد أف يستند قلنا= ما ىو جواب عن ىذا مفصبًل. قولو= التوا

 إٔب إدراؾ إٔب أخره.
قلنا= شرط التواتر وإف تعددت فإف حصوؿ العلم ٔتخرب ا٠ترب غَت واقف على العلم 

بتكاملها، بل حصوؿ العلم عند ا٠ترب يكشف عن تكاملها، إ٪تا يلـز ذلك عند الشيخ أيب 
كسيب ال ضروري؛ ألف الكسيب ال ٭تصل إال   اٟتسُت، ومن تابعو لقو٢تم= إف العلم التواتري

بعد تيقن مقدماتو. قولو= ما الذي نقل عن ٚتيع الصحابة ٚتلة ١تا ىو مدرؾ ليتعقل 
حصوؿ العلم. قلنا= نقل عنهم أقواؿ وأفعاؿ شاىدة بأهنم يعتقدوف وجوب النصب. قولو= 

 أو غَت ذلك فما ىو؟.
نكارىم لصبلحية ا١تفزوع إليو. قولو= فإف قلنا= أقواؿ شاىدة باعتقادىم لوجوب الفزع، وإ

أصحابنا ٓب يستدلوا بغَتىا ٦تا أوردتو معتمدين عليو. قلنا= بل اعتمدوا على ذلك ُب أكثر 
مورادىم ومصادرىم، وإسناده إٔب الغزإب ال يقتضي استبداده بو، وعدـ اعتمادىم عليو 

  قطعية دليل من أدلتو.أيضاً. قولو= ألين ٓب أقدح ُب صحة اإلٚتاع، وإ٪تا قدحت ُب

قلنا= سياؽ كبلمك يقضي ٔتا ذكرناه فإذا أنكرتو، واعًتفت بصحة اإلٚتاع، فرحباً بالوفاؽ. 
 قولو= الحتماؿ كوين عددتو منها على قاعدة أكثر العلماء.



قلنا= القدح بالسؤالت إ٪تا يتوجو على ظاىر العبارات، والتفوض ال يندفع باالحتماالت. 
أف ذلك من الواجبات ا١توسعة ٓب يوجب ا١تصَت إليو، والتعويل عليو إال ضيق قولو= والقوؿ ب

 ا٠تناؽ وعظم موقع السؤاؿ الوارد ووضوح قدحو.
قلنا= ال ريب ُب أف ذلك السؤاؿ وارد على ا١تذىب، وىو القوؿ بوجوب نصب اإلماـ، ال 

على أف ما ىنا على شيء من أركاف األدلة الدالة على وجوب النصب، وقد أٚتع احملققوف 
حالو من األسئلة، فإنو غَت قادح وال يلـز اٞتواب عنو أصبًل، ال سيما إذا يرد على جهة 
ا١تعارضة للدليل، فكيف يصح اٟتكم عليو بعظم ا١توقع ووضوح القدح؟ وكيف يقتضي 

عوؿ ُب بعض   -أيده اهلل تعأب-وروده ضيق ا٠تناؽ؟، واٟتاؿ ما ذكرناه، لكن موالنا 
هتويل العبارات، وتفخيم ا١تقاالت، و٨تن ٦تن ال يقعقع خلقو بالشناف، وال كبلمو على 

 يفزعو التهويل باللساف، وىذا كلو مع فرض عدـ التمكن من اٞتواب عن السؤاؿ.
وأما مع التمكن كما سنوضحو فاٟتاؿ ُب ضعف السؤاؿ، وعدـ وروده أظهر. قولو= ففيو 

 ومعرفة األفضل منهم. تصريح بوجوب اإلحاطة بفضبلء ٚتيع األقطار،
قلت= ىذا االستدالؿ الذي ذكره اإلماـ ا١تهدي عليو مبتٍت على أنو ٬تب ُب اإلماـ أف 

 يكوف أفضل األمة، أو مساوياً ألفضلها إال لعذر.

وىذا مروي عن جل ا١تعتزلة واألشعرية، وأكثر الزيدية، ولعلهم ال يعتربوف، وال يوجبوف 
لوف= ٬تب أف يكوف أفضل أىل زمانو، إما ُب علمنا أو ُب البحث ُب ٚتيع األقطار، بل يقو 

ظننا، ْتسب اإلمكاف، كما يقولو بعض ا١تعتزلة، فبل يرد ما ذكره موالنا من أف ذلك يقرب 
 من تكليف احملاؿ.

قولو= ولو كاف ذلك شرطاً لبطلت إمامة أكثر األئمة. قلنا= لعلهم ال يوجبوف البحث ُب 
عذره عندىم بل إ٪تا يوجبوف البحث ُب بعض األقطار، وقد ٚتيع األقطار لتعسره، أو ت

فعلوه، أو لعلهم يقتفوف ُب اإلماـ أف يكوف من ٚتلة فضبلء زمانو، كما نفهم من كبلـ 
بعض الزيدية. قالوا= ألف معرفة األفضل متعذرة بعد وقت الصحابة لكثرة الناس، وخفى  



 كثَت من أىل الفضل.
صلى اهلل -إلماـ من فزع الصحابة عقيب موت النيب قولو= على أف أدلة وجوب نصب ا

، وقبل مواراتو، وما يتوقف من األحكاـ الواجبة على اإلماـ كاشًتاطو ُب -عليو وآلو وسلم
اٞتهاد يقضي بالتضيق، فيدؿ عليو كما يدؿ على أصل الوجوب، وعلى عدـ التوسيع مدة 

س فيها أعبلـ الرشاد، ويشتد مديدة، قدر مائة وٜتسُت سنة يتعطل فيها اٞتهاد، وتنتك
 عضد الكفر والعناد.

 قلنا= أما مع فزع الصحابة ومسارعتهم إليو قبل مواراة رسوؿ اهلل
، فبل ينبغي االحتجاج بو على عدـ التوسيع؛ ألف ا١تسارعة -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-

يفعل ُب  إٔب الوجوب ُب أوؿ وقتو، ال يدؿ على تضيقو بل األفضل ُب الوجوب ا١توسع أف
 أوؿ وقتو.

وكاف الواجب عليهم ٖتري األفضل وإعطاء كل ذي حق حقو، لكنهم أخلوا بالنظر 
الواجب عليهم، وبادروا إٔب العقد أليب بكر خوفاً من الشقاؽ العصي ويفرؽ اٞتماعة، لو 

 .-صلى اهلل عليو وآلو وسلم-حىت يفرغ من دفن رسوؿ اهلل  -عليو السبلـ-انتظروا علياً 
توقف األحكاـ الواجبة على اإلماـ كاٞتهاد و٨توه، فهو إ٪تا يقتضي وجوب نصب وأما 

 اإلماـ عند اإلمكاف، وقبل البحث عن الصاّب لؤلمة ال ٯتكن النصب.
وصار اٟتاؿ ُب ذلك، كاٟتاؿ ُب وجوب نصب القاضي على اإلماـ حيث ال يتسع ىو 

اٟتاكم وجوباً موسعاً  للحكم بُت الناس، وعرؼ من نفسو ذلك، فإنو ٬تب عليو نصب
غَت مضيق، وإف كاف ٍب خصومات ٬تب فصلها وتعذر عليو أال يساغ ٢تا ألمور أىم، 

فكما أف نصب القاضي وإف وجب، ومست اٟتاجة إليو، فإنو ال يتضيق على اإلماـ، بل 
لو مهلة البحث عن الصاّب للقضاء والدرية، ولو ُب مدة ٢تا امتداد كذلك اٟتاؿ ُب وجوب 

إلماـ على األمة ال يتضيق عليهم بل يكوف موسعاً القدر الذي حققناه، وىذا نصب ا
 أوضح كما ترى. قولو= ومثل ىذا بعد مصادرة على ا١تطا.



قلنا= ليس ما ذكرناه من ا١تصادرة ُب شئ ألف ا١تصادرة أف تكوف ا١تطا وبعض مقدمات 
صب اإلماـ على األمة؛ الدليل شيئا واحداً، وليس مطلوبنا من ىذا اٞتواب بياف وجوب ن

ألنا قد قررناه بدالئل أخر بل ا١تطا إبطاؿ السؤاؿ الوارد على القوؿ بوجوب النصب على 
 شيء من أركاف تلك الدالئل الدالة على وجوب النصب.

وىذا واضح ال التباس فيو، فجعل ذلك من ا١تصادرة من باب وضع االسم على غَت 
دـ قطعيتو، وإتيانو على ما ىو ظٍت ٤تض، مسماه فافهم. قولو= يقاؿ= مع إيضاح ع

 وسنبينو فظهر ظنية ما عداه.
قلنا= إذا أمكنك بيانو استقاـ لك ىذا اإليراد، لكن دوف بيانو حوط الفناد. قولو= على أنو 
سيتضح لك ما قدمناه من كوف الدليل األوؿ أشف األدلة وأقواىا، ٔتا ٖتققو من كوف ىذا 

 الدليل أضعفها وأوىاىا.
ا= وسيتضح األمر على خبلؼ ما تضمنتو ىذه الدعوى، وأف ىذا الدليل قد بلغ ُب قلن

القوة الغاية القصوى. قولو= ُب القدح على الدليل الثالث إف أردت أف الشارع جعلو شرطاً 
ففي ذلك اعًتاؼ بعدـ وجوب نصبو؛ ألف ٖتصيل شرط الواجب ليجب ال ٬تب وإف 

 إردت أف األمر ورد مطلقاً.
طع بتوقفو على نصب اإلماـ فدعوى القطع ُب ىذا األصل غَت مسلمة. قلنا= ىذا وإما يق

القسم الثاين ىو الذي أردناه دوف القسم األوؿ، وال يضرنا عدـ تسليمو لذلك ألف صحة 
. قولو= فأي األدلة الشرعية القطعية دؿ على أف  الدعاوي ال تقف على تسليم ا٠تصـو

 اة أو مدافعتهم؟.اإلماـ شرط ُب غزو الكفار والبغ
قلنا= ظاىر كبلمو أنو ال يصح لنا أف نستدؿ بالعقل على ذلك، وليس األمر كذلك، بل  

 كما يدؿ السمع على ذلك يدؿ عليو العقل أيضاً، ولنا عليو دليبلف= عقلي وٝتعي=

أما الدليل العقلي= فهو ما ذكرناه ُب اٞتواب من أنا نعلم ضرورة من جهة العادة إٔب آخره، 
أورده موالنا عليو من أف ذلك ال يدؿ على وجوب نصب إماـ جامع للشروط غَت  وما



وارد، ألف الرئيس الذي يرجع إليو ُب جهاد الكفار والفساؽ، اٞتهاد ا١توافق للشرع الشريف 
ويقـو بو، ال بد من أف يكوف عارفاً حىت يتمكن من اإلقداـ واإلحجاـ ُب اٞتهاد ومدافعة 

شرعي، وأف يكوف ذا رأي ومتانة حىت يدير اٟترب والسلم، ويشتد ُب األعداء على الوجو ال
مواضع الشدة، ويلُت ُب مواضع اللُت، وأف يكوف شجاعاً ٣تتمع القلب فبل يضعف عن 
لقاء العدو، وال ٬تنب عن القياـ باٟترب، وأف يكوف سليم اٟتواس واألطراؼ؛ ألف عدـ 

يكوف ُب الظاىر ألف الفاسق رٔتا أوقع التمكن من اٞتهاد مع فقد السبلمة ظاىر، وأف 
جهاده لؤلعداء على غَت الوجو ا١تطابق للشرع، ورٔتا أخذ الفيء كلو لنفسو، أو وضعو ُب 

 غَت مستحقو، ويندرج ُب ذلك كونو مسلما بطريق األؤب.
ًَ أيضاً، أال ترى إٔب  فإف قلت= إنو ال يعترب أف ُب أمَت اٞتيش أف يكوف عداًل، وال عارفِا

-صلى اهلل عليو وآلو وسلم-رة خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، عهده رسوؿ اهلل إما
 .-صلى اهلل عليو وآلو وسلم-على اٞتيوش، قلت= ٫تا كانا من ٖتت أمر النيب 

و٨تن إ٪تا اشًتطنا ما ذكرناه ُب من ليس ٖتت أمر إماـ كامل الشرائط؛ وأما من ىو ٖتت 
 لة لئلماـ، وال بد أيضاً من كونو حراً بالغاً عاقبلً ذكراً.أمره فبل يعترب ذلك فيو ألنو كاآل

أما العقل فؤلف الصفات اليت قدمنا ذكرىا ال ٖتصل إال معو؛ وأما الذكورة فؤلف الغالب من 
حاؿ النساء أف ال ٖتصل ٢تن الصفات اليت ذكرناىا وألنو ال ٭تصل ٢تن من ا٢تيبة ما ٭تصل 

 ىو ٢تيبة السادات، وىكذا القوؿ ُب البلوغ. للرجاؿ، وإف حصلت ٢تن ىيبة فإ٪تا
وأما اٟترية فبلستحقار الناس بالعبيد، وألف أزمنتهم مشغولة ٓتدمة السادات، وال بد أيضاً 

أف يكوف سخياً، ومن منصب ٥تصوص؛ ألف الناس ١تن ىو كذلك أطوع، وإليو أميل، 
على أًب الوجوه فيحصل ا١تقصود من نكاية العدو، وتوىُت جانب الكفر، وا١تعاصي 

وأكملها، كما ىو الواجب على كل مسلم، وىذه ُب صفات اإلماـ ا١تعتربة فصح أنو ال 
يتم تأدية اجملاىدة الشرعية ألعداء الدين، وتوىُت أمر الفسقة وا١تلحدين على أًب الوجوه، 

 إال برئيس جامع لشرائط اإلمامة، وىو ا١تطلوب.



اٟتق الواضح، والصواب البليح، وأنو ليس من قبيل  وظهر لك ظهوراً بيناً أف ما ذكرناه ىو
، -أيده اهلل تعأب-٣ترد الصناعة ُب الكبلـ، وإبرازه ُب قالب االنتظاـ، كما ادعاه موالنا 

فنسأؿ اهلل أف يزيدنا ىداية إٔب الصواب، وأف يصلح لنا أمر العاقبة وا١تآب، ٔتحمد األمُت، 
على أف اإلماـ شرط ُب القياـ باٞتهاد الشرعي، وآلو األكرمُت، فهذا ىو الدليل العقلي 

 وحصوؿ الفرض بو وىو العمدة.

وأما الدليل السمعي= فهو ما حكاه اهلل تعأب ُب ٤تكم كتابو عن بٍت إسرائيل حُت قهرىم 
عدوىم وأزعجهم من ديارىم، فطلبوا القياـ ٔتجاىدتو، فإهنم أوؿ ما طلبوا ماال يستقيم إال 

}ابْػَعْث لََنا َمِلكاً نُػَقاِتْل ُب َسِبيِل اللَِّو {]البقرة= -عليو السبلـ-أمشويل بو، فقالوا= لنبيهم 
[، وٓب يقولوا= إئذف لنا نقاتل عدونا، ما ذاؾ إال ١تا علموا أف القتاؿ من دوف ملك 579

ينظمو، ويدبر أمره ال يستقيم، فطلبوا ما ٭تصل بو قوامو، وىو بعث ا١تلك ٢تم فقرر اهلل 
ما اعتقدوه من كوف القتاؿ  -عليو السبلـ-ولو نظرىم ُب ذلك، وٓب ينكر نبيهم تعأب ورس

ال يستقيم إال ٔتلك، وإال ٓب ٭تصل الغرض ا١تقصود بو، فأجاب سؤا٢تم بأف أخذ عليهم 
العهد بأهنم يقاتلوف مىت أمرىم ا١تلك الذي التمسوا إقامتو، وأهنم ال يًتكوف القتاؿ معو 

[ فقرروا على 579ْم ِإْف ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُؿ َأالَّ تُػَقاتُِلوا{]البقرة= حيث قاؿ= }َىْل َعَسْيتُ 
أنفسهم الوفاء ٔتا عهد بو إليهم، بأف قالوا= }َوَما لََنا َأالَّ نُػَقاِتَل ُب َسِبيِل اللَِّو{]البقرة= 

أمره ويعلم  [ اآلية فلما أنس منهم الوفاء، وعلم أف اٞتهاد ال قواـ لو إال ٔتلك ينظم579
 أحكامو.

قاؿ= إف ]اهلل[قد بعث طالوت ملكاً، واختاره من غَت بيت ا١تلك، وكاف ديناً عا١تاً، علم 
اهلل تعأب من حالو من البسالة ُب القتاؿ، وسعة العلم باألحكاـ، اليت تتعلق باٞتهاد، ومن 

ى لساف نبيو العلة ٍب ١تا استنكروا إقامتو عليهم، وليس من بيت ٦تلكتهم بُت اهلل تعأب عل
اليت ألجلها اختاره عليهم. فقاؿ= }ِإفَّ اللََّو اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسَطًة ُب اْلِعْلِم 

[ وبُت سبحانو وتعأب أف من حق ا١تلك الذي بو قواـ اٞتهاد على :57َواٞتِْْسِم{]البقرة= 



ازع، والعلم الواسع، واإلقداـ قانونو ا١ترضي عنده؛ أف ٬تمع ثبلث خصاؿ، وىي الدين الو 
الرائع، فبُت اشًتاط ا٠تصلة األؤب بقولو= }اْصَطَفاُه َعَلْيُكْم{، وىو سبحانو ال يصطفي إال 

[ وبُت 46من رضى دينو وتقواه، لقولو= }ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْػَقاُكْم {]اٟتجرات= 
فائدة ُب اٞتسم إال ليكوف إقدامو الذي ُب اشًتاط ا٠تصلة الثالثة بقولو )واٞتسم( إذ ال 

قلبو نافعاً ُب نكاية عدوه، ولو أقدـ وىو ضعيف اٞتسم، ٓب ٭تصل الغرض ا١تقصود 
بإقدامو، وىذه ُب جل شروط اإلمامة وما عداىا فهو مضاؼ إليها، وىي أصل ١تا عداىا 

 من الشروط.

لك ينظم أمره، بأف أجاهبم إٔب فلما قرر نبيهم ما اعتقدوه من أف اٞتهاد ال يستقيم إال ٔت
ما التمسوه من بعث ا١تلك علمنا بذلك صحة ما اعتقدوه من أف اٞتهاد ال يستقيم إال 

ٔتلك ينظمو فثبت كونو شرطاً ُب القياـ باٞتهاد، وىو ا١تطا، ال يقاؿ= إف شرع من قبلنا ال 
زمنا حيث حكاه ُب  يلزمنا إال بدليل من شريعتنا يقـو على لزومو لنا؛ ألنا نقوؿ= بل يل

كتابنا، وٓب تقم داللة على أنو قد نسخ، واعلم أف ىذا الدليل السمعي ظاىره القوة لكن 
 ا١تعتمد ىو الدليل العقلي فاعرؼ ذلك.

من اإلٚتاع على عدـ اشًتاط اإلماـ ُب ا١تدافعة،  -أيده اهلل تعأب-وأما ما ذكره موالنا 
 الغزو أيضاً، فهو ال ينقض ما ذكرناه؛ ألنا ال ومن قوؿ كثَت من العلماء بعدـ اشًتاطو ُب

٪تنع من إمكاف حصوؿ نكاية العدو مع رئيس غَت جامع لشرائط اإلماـ، لكنها ال ٖتصل 
معو على اٟتد الذي ٭تصل مع من اجتمعت فيو الشرائط ا١تعتربة، كما قلناه أواًل، وال شك 

كن ويكوف، واهلل تعأب أعلم أنو ٬تب تقوية شوكة اإلسبلـ، وشد عضده على أبلغ ما ٯت
 بالصواب.

قولو= ليست الدعاوي ُب إثبات ا١تقاصد كافية، وال للسؤاالت القادحة )الفادحة( نافية. 
قلنا= األمر كما ذكره موالنا أيده اهلل تعأب، لكن الواجب أف يعرض كل من الكبلمُت على 

ا٠تطأ من الصواب، ويتميز  معيار النظر واالعتبار، وميزاف التأمل واالفتكار، لكي يتضح



 الشراب من المع السراب.
قولو= وإ٪تا تلك ظواىر وأخبار أحادية، ودعاوي ٣تردة عن إيراد البينة القوية، كدعوى 

 اإلٚتاع على وجوب معرفة شرائط اإلماـ.

قلنا= إنو ٬تب اعتقاد ظاىر العمـو إذا علم عدـ ما ٮتصصو، واألخبار وإف كانت أحادية، 
ة ا١تعٌت، ودعوى اإلٚتاع ال يفتقر إٔب بينة، بل يتوقف العلم بو على قوة البحث، فهي متواتر 

فلعل من علمو أكثر ْتثاً ٦تن ٓب يعلمو، فبل وجو لتعجب موالنا أيده اهلل تعأب، من ادعاء 
-لئلٚتاع ُب ذلك على أنا إ٪تا أوردنا ذلك رداً ١تا ادَّعاه موالنا  -رٛتو اهلل-السيد مانكدًن 

من تركهم إيراد أدلة على سائر أطراؼ مسائل اإلمامة، فأريناه أف ذلك  -اهلل تعأب أبقاه
غَت مًتوؾ، وال مغفوؿ عنو، وأهنم قد أوردوه ُب مواضع كثَتة، كما ال ٮتفى على من 

 طالعها.
قولو= و٨تن نعلم ضرورة من حاؿ اإلماـ عدـ معرفة ماىية اإلمامة ومعناىا، فضبلً عن 

 ا.أحكامها وٖتقيقه
قلنا= الكبلـ ُب اإلمامة كالكبلـ ُب النبوة؛ حذ النعل بالنعل فما قيل ُب إحدا٫تا قيل مثلو 

–ُب األخرى من غَت فصل، ومن حصل لو العلم ْتاؿ العواـ ُب ذلك، كما حصل ١توالنا 
فالواجب عليو أف يعمل ْتسب علمو من الزجر واإلنكار، وعدـ التقرير  -أيده اهلل تعأب
ادعاء العلم ْتاؿ  -أبقاه اهلل تعأب–عليو من ا٠تطأ، وقد تكرر من موالنا على ما ىم 

 العواـ ُب مواضع متعددة وال ينبغي منا متابعتو ُب التكرير، لكنا نأٌب بأمر كلي.

فنقوؿ= ٬تب على كل من علم ذلك ُب بعض العواـ أف ينكر عليو وينهاه، ويعمل ْتسب 
 -أيده اهلل-ذلك على السبلمة، وما أورده موالنا علمو ُب ذلك، و٭تمل من ٓب يعلم منو 

من حكاية بعض الثقات ال يفرع عليو؛ ألنو قد يصدر من ا١تغفلُت ُب حق الصانع سبحانو 
وتعأب، ورسلو من األمور الشنيعة ما ال ينبغي رقمو ُب األوراؽ فضبلً عن األئمة، والواجب 

 اإلنكار على من ىذا حالو ُب ا١توضعُت.



كاف ا١تراد على غَت ما ينبغي منو ٛتلهم عليو، قلنا= نعم ىذا ىو ا١تراد، وما ذكره   قولو= وإف
 من حصوؿ اليقُت قد مر الكبلـ عليو، قوؿ األئمة عليهم السبلـ أىل التنوير.

قلنا= نعم، ىم كذلك، لكن ال يشًتط فيهم عندنا أف يكونوا ٦تن يعلم الغيوب، وينكشف 
 -عليهم السبلـ-ىم من اآلحاد ُب ذلك على أف األنبياء ٢تم السر احملجوب، بل ىم كغَت 

أعلى حاالً منهم، وقد حسن منهم أمر العواـ باعتقاد النبوة، وتسليم اٟتقوؽ إليهم، من 
غَت أف يأمروىم بتقدًن النظر ُب نبؤهتم، ٛتبلً ٢تم على السبلمة، وٓب يظهر ٢تم من حا٢تم 

لتنوير؟! وىذا واضح ال لبس فيو فاألؤب شيئ، فما ظنك باألئمة الذين ىم دوهنم ُب ا
سلوؾ طريقة اإلنصاؼ، والعدوؿ عن طريق االعتساؼ، كما ىو عادتو  -أيده اهلل–١توالنا 

ا١تألوفة، وطريقتو ا١تعروفة. قولو= كيف ٭تسن منو أمر غَته باإلقداـ على ما ال يأمن كونو 
 خطأ.

د اإلمامة فا١تراد العلم هبا، واعتقاد العلم قلنا= بل ا٠تطأ ُب ذلك مأموف ؛ألنو إذا أمره باعتقا
 مأموف ا٠تطأ فيو عند اآلمر وا١تأمور.

أما اآلمر فظاىر؛ وأما ا١تأمور فؤلنو ال يوقعو إال بدليلو، ويصَت اٟتاؿ ُب ذلك كاٟتاؿ فيمن 
أمر غَته بأف يعتقد وجود الصانع سبحانو وتعأب، أو شيئاً من صفاتو سوى سوى.قولو= 

 يسمع عن أحد من ا١تلقنُت. ومثل ذلك ٓب
قلنا= ليس عدـ ٝتاع ذلك يقتضي نفيو. قولو= ، وال أظنو خطر ٢تم بباؿ. قلنا= إف بعض 

 الظن إٍب.
 قولو= وِٓبَ ال يكوف ذلك بعد النظر ُب أدلة ا١تفسق اليت أوردىا، وأسند اعتقاده إليها.

ل ١تن نظر وأمعن الفكرة ُب قلنا= أما بعد النظر فيما ذكر فلو ذلك وٓب ٯتنع منو. قولو= ب
أنواع األدلة وأقسامها، وما ٯتكن االستدالؿ بو داللة قاطعة منها فلم ٬تد دليبلً أف يقطع 

 بعدـ حصوؿ القاطع.
قلنا= ذلك متعذر أو متعسر على القوة البشرية؛ فإف اإلحاطة بطرؽ البحث كلها على وجو 



 سيما ُب حق أىل زماننا ىذا، على أنا يعلم معو أنو ال شيء غَتىا ٦تا يتعذر أو يتعسر، ال
إذا فرضنا وقوع ذلك وجب العمل ٔتقتضى العلم، و٨تن إ٪تا منعنا حيث ٓب يظهر لو شيء 

 من ذلك.
قولو= أردنا بذلك االستظهار بأحواؿ السلف، وردع ا١تفسقُت ا١تستندين ُب تفسيقهم إٔب 

 فتوى من ليس كمثلهم ُب الرتبة.
عتقده موالنا ُب حق ا١تفسقُت من ا٠تطأ، وقد مر الكبلـ عليو، قلنا= ىذا مبٍت على ما ا

 وأما البيت الذي أنشده فليس بشاىد مرضي.
 أما أواًل= فليس ْتجة.

وأما ثانياً= فلعدـ داللتو على ا١تقصود، ألف البدعة= ىو كل ما دؿ القرآف ٔتحكمو والعقل 
فليس ببدعة عنده. وإف كاف اٟتق  برؤيتو على أنو ضبللة، وعند ا١تفسق أنو إ٪تا فسق لربىاف

صلى اهلل عليو -عندي خبلفو، وىو عدـ اٟتكم بالفسق، والتوقف ُب ذلك، عمبلً بقولو 
 -عليو السبلـ-وآلو وسلم= ))ا١تؤمن وقاؼ عند الشبهات (( قولو= مثل ا١تؤيد باهلل 

 يستشهد بأقوالو، ويستظهر بأحوالو.
 -عليو السبلـ–بو ُب األقواؿ واألفعاؿ؛ ألنو  من يقتدى -عليو السبلـ-قلنا= نعم، مثلو 

من ٚتلة األئمة، وكبار األمة، لكن ُب ا١تسائل االجتهادية ال القطعية؛ ألف اٟتق فيها مع 
واحد، فبل ينبغي أف يرجع فيها إٔب فعل فبلف وفبلف، وإف كاف من عيوب أىل الزماف. 

 حبو.قولو= لتوقف كل من ٟتوؽ التهمة وامتناع الصبلة على صا
قلنا= لسنا ٧تعل ٟتوؽ التهمة ما ذكرتو، بل سببها ما ذكرناه من كوف الغالب من أحواؿ 

ا١تختلفُت ُب مسألة اإلمامة ىو اجملانبة وا١تباينة، قولو= اجملانبة ال تقتضي اعتزاؿ الصبلة مع 
 اعتقاد صحتها.

غلبو اجملانبة، ومع  قلنا= إف ا١تقتضي لبلعتزاؿ إ٪تا ىو ٟتوؽ التهمة، وسبب ٟتوؽ التهمة ىو
ٟتوؽ التهمة يزوؿ اعتقاد الصحة؛ ألنو حينئذ قد أطاع بنفس ما بو عصى. قولو= وال بعد 



ذلك، وىو جعل صبلتو تابعو ٢تواه، معترباً فيها غَت مطابقة رضاء اإللو، إال من ىو عن 
 ا٠تَت ٔتعزؿ إٔب أخره.

ا٠تَت ٔتعزؿ لكن ىذا ٔتعزؿ قلنا= نعم، ال يفعل أحد صبلتو لذلك الغرض إال من ىو عن 
عما قلناه، و٣تانب ١تا ذكرناه؛ ألنا ٓب نسوغ تركها ٢تذا الغرض، بل ١تا يلحقو من التهمة 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))من كاف يؤمن باهلل واليـو األخر فبل –ا١تنهي عنها، بقولو 
تدفع حسن ترؾ  يقفن مواقف التهم (( وتفرغ التهمة على ا١تباينة اليت ليست ْتسنة ال

عوؿ ىاىنا على  -أبقاه اهلل تعأب–الصبلة ألجل تلك التهمة، كما ال ٮتفى لكن موالنا 
 التشنيع الذي ال ٬تدي صاحبو، وال يقل راكبو.

سره، فلعل التهمة ُب ذلك مرتفعة واهلل  -قدس اهلل تعأب-وأما ما حكاه عن ا١تؤيد باهلل 
 أعلم.

تبلؼ العقيدة ُب اإلماـ ال ٮتتل بو شرط عند الرافضُت قولو= ألنو قد وضح وتقرر كوف اخ
 للصبلة.

قلنا= ال نسلم ال ما قد بينا أف مع التهمة يصَت مطيعاً بنفس ما بو عصى. قولو= ولكنو 
يدؿ ٔتفهومو داللة بينة على أف ناُب إمامة اإلماـ متثبتاً ُب أمر دينو ال ٯتنع الصبلة خلفو 

 لعدـ جرأتو.
ن التهمة يدفع داللة ىذا ا١تفهـو إف سلمناه. قولو= ُب ىذا نظر!! ألف قلنا= ما ذكرنا م

 ذكر ذلك على أصل أىل ا١تذىب ُب تكفَتىم. -عليو السبلـ-اإلماـ ٭تِت 
قلنا= جوابنا متوجو على ما يقتضيو ظاىر العبارة ُب الرسالة، فبل موقع للتنظَت ]إذاً[ قولو= 

 وأما على أصلو فهو مستغن عنو.

يقطع ٓتطاب أىل اٞترب ُب  -عليو السبلـ–نسلم استغناءه عنو على أصلو؛ ألنو  قلنا= ال
العقيدة فرٔتا يتوىم أنو مع عدـ اٟتكم بفسقهم فجعلهم كالفساؽ ُب عدـ صحة الصبلة 
خلفهم، لشناعة عقيدهتم، كما ُب من كشف عورتو بُت الناس و٨توه، واهلل سبحانو وتعأب 



وا١تآب، وصلى اهلل على سيدنا ٤تمد األمُت، وعلى آلو أعلم بالصواب، وإليو ا١ترجع 
الطيبُت الطاىرين، وعلى التابعُت ٢تم بإحساف إٔب يـو الدين، وال حوؿ وال قوة إال باهلل 

 العلي العظيم، وصلى اهلل على سيدنا ٤تمد وآلو.
 نعم، وأما التقسيمات اليت أوردىا موالنا أيده اهلل تعأب=

يفة،ونكت لطيفة،ٓب يسبق إليها أحد من حذاؽ العلماء، وال تنبو فلعمري إهنا ألْتاث شر 
٢تا أحد من عيوف الفضبلء، بل جرى موالنا أيده اهلل تعأب ُب ذلك السبيل بغَت دليل، 

وأبدع فيما أفاده من التقسيم اٞتليل، فاهلل ا١تسؤوؿ أف يؤيد ببقاء موالنا ا١تلة، ويربز بعنايتو 
، فلن ينسج على منوالو، وال تسمح بصَتة ٔتثالو، واعلم ما استًت من صحيحات األدلة

 أرشدنا اهلل وإياؾ إٔب الصواب، وجعلنا ٦تن رجع إليو وأناب، أنو ال نزاع ُب القسم الثالث=
وىو إصابة أحد الفريقُت وخطأ األخر، وكذلك ال نزاع ُب القسم الثاين. وىو أف يكونا 

القسم األوؿ وىو أف يكونا مصيبُت معاً، ويكفينا ُب ٥تطئُت معاً، وإ٪تا النزاع كل النزاع ُب 
 دفع ما أورده فيو وجهاف.

 أحد٫تا= معارضة.
 والثاين= ٖتقيق.

أما ا١تعارضة فيمن خرج على إماـ اٟتق منتصباً سيفو، شارعاً ر٤تو، ٤تاوالً النتزاع روحو، 
النفي فيلـز ٛتلو  واستئصاؿ شأفتو، ألنو يناُب فيو مثل ما ذكر موالنا فيمن صدر منو ٣ترد

على السبلمة، واٟتكم بعدـ خطأه ُب خروجو واعتقاده، وقبح مقاتلتو مع اإلماـ، وبياف 
ذلك أف يقاؿ= ال ٯتتنع أف يكوف ا٠تارج على اإلماـ قد أمعن النظر ُب طريقتو، وينظر 
دمو،  أحواؿ سَتتو، فظهر لو من األمور ا١تبطلة لدعواه، اجملانبة لرضى مواله، ا١تبيحة لسفك

وىتق حرمو، ما خفي على ا١تثبت إلمامتو، ا١تعتقد لصحة واليتو، فليس للمثبت إذاً أف 
٭تكم ٓتطأ ذلك الباغي ُب بغيو، بل ٭تملو على السبلمة وىذا ظاىر الفساد؛ ألف فيو 

 .-سبلـ اهلل عليهم-تصويب القاتلُت ألئمة ا٢تدى، ومصابيح الدجى، 



يس لكل من ا١تثبت والناُب، أف ٮتطئ األخر حىت يظهر وأما التحقيق= فهو أف يقاؿ= إنو ل
لو حقيقة حالو، أو يطالبو بوجو اعتقاده، فبل يربزه فيكوف حينئذ قد أحل نفسو ٤تل 

التهمة، وا١تخطؤف ٤تمولوف على أهنم إ٪تا حكموا على ٥تالفهم بالضبلؿ، بعد أف ظهرت 
٢تواه ُب ذلك االعتقاد اللهم، إال أف  ٢تم حقيقة اٟتاؿ، وتيقنوا أنو راكب ١تعُت العناد، متبع

 يظهر لنا خبلؼ ذلك، عملنا ٔتقتضى ما ظهر.

ُب أخر كبلمو= وعلى ىذا يتنزؿ ما كاف من معاملة  -أيده اهلل تعأب-وأما قوؿ موالنا 
بعض السلف بعضاً، مع اختبلفهم ُب أئمة زماهنم، من عدـ تعاديهم ونساخهم مع 

ليس بواضح ٞتواز أهنم كانوا يصرموف با٠تطأ ُب ذلك اعتقادىم أف ا١تسألة قطعية، ف
االختبلؿ، لكنهم كانوا ال ٭تكموف ببلوغو درجة الفسق، فلهذا حسنت معاملتهم فيما 

بينهم، واهلل سبحانو وتعأب أعلم، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم، وصلى اهلل على 
 سيدنا ٤تمد وعلى آلو وسلم.

قم ١تا ىنالك، بعد الظهر بقليل، يـو الثلوث تاسع عشر شهر صفر وكاف ٘تاـ ذلك، والر 
ىػ، ٓتط أفقر عباد اهلل، >;43ا١تظفر، الذي ىو من شهور سنة تسعة وٙتانُت وألف 

احملتاج إٔب عفو اهلل، السائل لربو العظيم، ومواله الكرًن، الرضى عنو، وحسن التوفيق، 
د بن صاّب بن دغيش اٟتيمي اليوسفي، وا٢تداية إٔب أوضح سبيل وطريق، صبلح بن أٛت

لطف اهلل بو وبوالديو، وبقرائبو، وٚتيع ا١تسلمُت، وذلك ٦تا رقم لسيدي الولد القاضي 
–العبلمة عز اإلسبلـ، وسليل آبائو الكراـ، ٤تمد بن اٟتسن بن أٛتد بن صاّب بن دغيش 

 .-حفظو اهلل تعأب

 وسيلة العماؿ إٔب صاّب األعماؿ
 بن اٟتسن عادت بركاتو لئلماـ عز الدين

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم وبو نستعُت واٟتمد هلل رب العا١تُت.أما بعد.
ٛتدا هلل على ما أىلنا لئلرشاد وا٢تداية، وللرغبة، إليو ُب أف يقينا أخطار الزعامة والوالية، 



وإلخواننا  واالستعاذة بو من الندامة وا١تبلمة ألجلها وسوء الغاية، واستمداد التوفيق منو لنا
 وأعواننا وأرباب العمل منهم والسعاية، والتوكل عليو واإلركاف إليو ُب البداية والنهاية.

والصبلة والسبلـ على رسولو سيد األنبياء، وعًتتو األصفياء ما خفقت راية وتليت أية، 
إف فإنو غَت عازب عن األفهاـ ما يلـز اإلماـ من اإلىتماـ، با٠تاص من ا١تصاّب والعاـ، و 

التكاليف ا١تتعلقة باإلمامة لن تقوى عليها اٞتباؿ، مدارىا على ٖتصيل بيوت األمواؿ، 
بأيدي السعاة والعماؿ، خاصة ُب ىذا الزماف الذي ٓب يبق ألىلو تعويل على غَت الدرىم 
والدينار، وليس ٢تم إلتفات إٔب ما أوجبو اهلل تعأب من حقوؽ اإلماـ وال نظر ُب ذلك وال 

ٓب نزؿ نتأمل حاؿ أوٕب العمل ونؤمل منهم االستقامة، فيخيب األمل حىت يكاد اعتبار، و 
 يظفر منهم ٔتا يرضى سجاياه إال األقل.

فرأينا بعد استخارة اهلل عز وجل ٖترير ىذه الرسالة، وتصدير ىذه ا١تقالة إٔب عمالنا كافة 
ناىا )وسيلة العماؿ ليكوف ٢تم عن التفريط فيما يلزمهم من )تكاليف( الوالية كافة، وٝتي

إٔب صاّب األعماؿ(، ونرجو أف يتقـو هبا األود، ويصلح ألجلها ما فسد، وتوقظ من غفل، 
ويتضح مسلك السبلمة ُب العمل، وموضوعها تعداد اآلداب، اليت ينجو باعتمادىا العاقل 
من العذاب ويفوز هبا يـو ا١تآب وضمنو ما ال ٖتتوي ما سلف من مؤلفات السلف فهي 

)ٙتينة(، وجديرة بأف )يتخذىا( الوالة والسعاة غنيمة، واهلل تعأب وٕب التوفيق ُب القوؿ  درة
 والعمل، وبو االعتصاـ من ا٠تطأ والزلل.

 األدب األوؿ
أنو ال ينبغي لئلنساف أف يتعرض لطلب الوالية ويتصدى ٢تا ما ٓب تتوجو عليو ألحد الوجوه 

، وذلك ألف الوالية يتعلق هبا تكاليف -تعأب إف شاء اهلل-اليت نذكر ُب األدب الثاين 
وأخطار، وجدير بالعاقل أف يهتم ويغتم ٔتا عليو من التكاليف اليت ال مندوحة لو عنها، وال 
٥تلص لو منها، وىي ا١تتوجهة إليو عند إكماؿ أبنية عقلو فعل من يقـو فيها ٔتا ٬تب عليو 

خالو نفسو فيها و٭تملو باختياره ويلزمو، فكيف يتصدى لتكاليف أخر ال ٬تب عليو إد



 ٢تا!!؟
وأما من ال يثق بنفسو وال )يغلب( على ظنو قيامو بتكليف العمل والتوٕب فلتشتد الكراىة 
ُب حقو بل ال يبعد خطر ذلك عليو، ١تا ورد فيو من الوعيد والتهديد والًتىيب والتشديد، 

أنو قاؿ= ))ويل  -وآلو وسلمصلى اهلل عليو –فقد روت عائشة أـ ا١تؤمنُت عن رسوؿ اهلل 
للعرفاء !! ويل لؤلمناء!! ليتمنُت أقواـ يـو القيمة أف ذوائبهم معلقة بالثريا يتذبذبوف بُت 
السماء واألرض، وٓب يكونوا عملوا على شيئ((، وورد ىذا اٟتديث من طريق أيب ىريرة 

!! ويل لؤلمناء!!، = ))ويل لؤلمراء !! ويل للعرفاء-صلى اهلل عليو وآلو وسلم–بلفظو.قاؿ 
ليتمنُت أقواـ يـو القيامة أف ذوائبهم معلقة بالثريا يدلوف بُت السماء واألرض وأهنم ٓب يلوا 

= -صلى اهلل عليو وآلو وسلم–عمبًل((، وعن سعد بن أيب وقاص قاؿ= قاؿ رسوؿ اهلل 
اهلل عليو  صلى–))إف ُب النار حجراً، يقاؿ ٢تا= ويل يصعد عليها العرفاء وينزلوف((، وعنو 

أنو قاؿ= ))إنو سيفتح عليكم مشارؽ األرض ومغارهبا ، وأف عمالنا ُب النار  -وآلو وسلم
 إال من اتقى اهلل عز وجل وأدى األمانة((.

 األدب الثاين
أنو ينبغي لئلنساف التأىل للوالية حيث يتعُت عليو إما لعدـ سد غَته مسده فيها أو لتعيُت 

حيث يكوف ُب تولية إدخاؿ سرور على اإلماـ أو دفع اغتماـ عنو، اإلماـ وإلزامو إياىا، أو 
وكفاية ما أ٫تو منو، أو حيث يكوف قوياً عليها أميناً فيها مع الثقة من نفسو أنو يعمل 

 ٔتقتضى التقوى ويراقب عآب السر والنجوى.
ريط أما حيث يتعُت عليو فؤلنو أمر قد وجب عليو ال سبب منو وال يتعرض للوجوب، والتف

حينئذ تفريط ُب حب اهلل تعأب واإلخبلؿ ٔتا فرض اهلل تعأب والقياـ بو حق الـز كالقياـ 
 بالصبلة والزكاة.

وأما حيث يكوف ُب ذلك إدخاؿ سرور على اإلماـ وكفاية ما أ٫تو منو فؤلف مثل ىذا ُب 
عظم حق الطارؼ من ا١تسلمُت قربة جليلة وطاعة وفضيلة، فكيف بذلك ُب حق اإلماـ األ



مع انتفاء األسباب ا١تكروىة وا٠تطر ا١تتقدـ ذكرىا!!؟، وشواىد ذلك من األخبار ال غاية 
 ٢تا وال ا٨تصار كقولو

= ))من كاف ُب حاجة أخيو كاف اهلل تعأب ُب حاجتو ، ومن -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-
 مر.فرج عن مسلم كربة فرج اهلل هبا عنو كربة من كرب يـو القيامة(( رواه ابن ع

= ))إف هلل خلقاً خلقهم ٟتوائج الناس ، يفزع الناس -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وقولو 
 إليهم ُب حوائجهم، أولئك اآلمنوف من عذاب اهلل(( رواه ابن عمر أيضاً.

= ))من مشى ُب حاجة -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وروي عنو، وعن أيب ىريرة، عن النيب 
 عز وجل ٓتمسة وسبعُت ألف ملك يصلوف عليو ويدعوف لو أخيو حىت يثبتها لو أظلو اهلل

إف كاف صباحاً حىت ٯتسي وإف كاف مساء حىت يصبح، وال يرفع قدماً إال حط اهلل عنو 
 خطيئة ورفع هبا درجة((.

= ))ال يزاؿ اهلل عز وجل ُب حاجة العبد ما داـ ُب -رضي اهلل عنو-وعن زيد بن ثابت 
 حاجة أخيو ((.
= ))من لقي أخاه ا١تسلم ٔتا -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-قاؿ رسوؿ اهلل وعن أنس قاؿ= 

 ٭تب فبشَّره بذلك بشَّره اهلل عزَّ وجلَّ يـو القيامة((.
 قاؿ= قاؿ رسوؿ اهلل -عليهما السبلـ-وروي عن اٟتسن بن علي 

= ))إف من موجبات ا١تغفرة إدخالك السرور على أخيك -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-
 ((. ا١تسلم

قاؿ=  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-أف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنهما-وروي عن ابن عباس 
))إف أحب األعماؿ إٔب اهلل تعأب بعد الفرائض إدخاؿ السرور على ا١تسلم(( فهذه 

األخبار وغَتىا دلت على عظم موقع قضى حاجة أي مسلم كاف وإدخاؿ السرور عليو، 
اـ وكفايتو فيو قضاء حاجة مهمة لو و٦تا يدخل السرور عليو وال شك أف تؤب العمل لئلم

 واالنشراح وال ينبغي ١تسلم أف يزىد ُب الفضائل، وترغيب نفسو ُب الطاعات والقربات.



وأما حيث كاف يعلم من نفسو كونو قوياً أميناً، وال يتوه ُب ذلك، والقدوة ما صدر عن 
ة واإلدالء لذلك وىو دليل واضح، ٍب من التعرض للوالي -عليو السبلـ-يوسف الصديق 

إف توٕب العمل ألئمة ا٢تدى خصلة شريفة ووظيفة رفيعة وأي وظيفة وأخذ بنصيب من 
اٞتهاد، وإعانة اإلماـ ُب تكاليفو الشداد، ويوصل إٔب كسب ا١تعاش من وجو مستطاب ال 

واٟترؼ تعاب وتسبب إٔب السبلمة من شوائب االكتساب، واستغٌت عن ا١تسألة احملرمة 
ا١تذ٦تة، وقد ورد من األخبار والًتغيب ُب العمل على الصدقة بالتقوى كافية كفاية، كقولو 

= ))العامل على الصدقة باٟتق لوجو اهلل عز وجل كالغازي ُب -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-
سبيل اهلل حىت يرجع إٔب أىلو(( رواه رافع بن خديج، وورد من طريق عبد الرٛتن بن عوؼ 

و= ))العامل إذا استعمل فأخذ اٟتق وأعطى اٟتق ٓب يزؿ كاجملاىد ُب سبيل اهلل حىت ولفظ
 يرجع إٔب بيتو((.

= ))خَت الكسب كسب العامل إذا نصح -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وعن أيب ىريرة، عنو 
.)) 

 األدب الثالث
نطبلؽ وبشر وال ينبغي لو إذا رجح ُب حقو اإلجابة إليها والعمل عليها أف ٬تيب بسهولة وا

يتلكى ويتعنت، ويظهر شدة االمتناع ويرغب ُب تكرر ا١تراجعة فإف ذلك ما يشوب نفعو 
ويكدره، وقد يكوف سبباً ُب انتقاض أجره وعدـ توفر صنيعو و٥تالفة بشبهة، وما أمر بو 

و من ا١تسارعة إٔب طاعة اهلل وأؤب األمر، والبلئق ٔتن شأنو اإلسعاد ومآلو إليو أف يبدأ ب
و٬تيب إجابة الكراـ بانطبلؽ واىتماـ، وكل صنيعة يبديها صاحبها بعد تنكد و٦تاطلة 

 وتعبيس فهي غَت ىنيئة، وما أحسن ما قيل فيما يناسب ىذا أو يشاهبو=
 وخَت العطا ما وافق الضر نفعو .... وٓب يقفو ابن وال أمة مطل

 ١تا قبل وما كاف صرباً واحتساباً وٓب يكن .... رجاء ١تا بعد جزاء



 األدب الرابع
ينبغي لو عند النبأ على اإلسعاد واإلجابة واالنقياد أف يستحضر النية اٟتسنة والقصد 

الصاّب، ويصفي القلب عن خواطر السوء وا١تقاصد الدنيوية؛ فإف األعماؿ بالنيات حىت 
ة للثواب، )أف( النية اٟتسنة قد ُتصَت ا١تباح من جنس القرب ا١تقربة إٔب اهلل تعأب ا١توجب

و)تغَت( صورة الواجب إٔب احملظور الذي يستدعي العقاب كمن قصد بالسجود لغَت ا١تلك 
ا١تعبود، وقصد بصبلتو أف يقاؿ= صبلة ىذا حسنة، أو أف يناؿ هبا إرباً من مأرب الدنيا 

فيستحضر ُب قلبو أنو أجاب تقرباً إٔب اهلل تعأب وسبباً إٔب الثواب بنفع اإلماـ وإعانتو 
ظاىرتو وأخذ نصيب من اٞتهاد معو ونفع ا١تسلمُت الذين يصَت إليهم ما ٚتعو وقبضو وم

وا١تشاركة ُب ٖتصيل ما صرؼ منو، من ا١تصاّب الدينية ونفع أرباب الزكاة بتخليص ذ٦تهم 
وتسهيل التخلص عنها عليهم، وإذا عرض لو قصد االنتفاع لعمالو وما يصَت إليو من 

بو على طاعة اهلل عز وجل ويستغٍت بو عن ما حرمو اهلل حصتو نوى أف ذلك ليستعُت 
تعأب، وينفع عائلتو ومن يلزمو نفعو، ويؤدي ما أوجبو اهلل من حقهم و٨تو ذلك، وليحذر 
أشد اٟتذر أف ٬تعل قصده عرض الدنيا وما يعود إليها فيحـر نفسو ا٠تَت مع ٘تكنو منو، 

 ويسهل لو ووضوح طريقو=
 شيئاً .... كنقص القادرين على التماـفلم أَر ُب عيوب الناس 

واعلم أف النية ىي كقطب الرحى للعمل، فعليها من األعماؿ مدار األعماؿ األخروية وال 
 قوؿ وال عمل إال بنية، وىي بالقلب ال باللساف.

صلى اهلل -وقد ورد ُب ىذا ا١تعٌت من السنة والقرآف ما يستغٍت عن الفعل والبياف كقولو 
= ))إ٪تا األعماؿ بالنيات ، وإ٪تا لكل امرئ ما نوى(( وىو من األحاديث -معليو وآلو وسل

ا١تشهورة ا١تباركة ا١تربورة، حىت قاؿ بعض العلماء ىذا اٟتديث يبٌت عليو ربع اإلٯتاف، وىو 
 ٦تا رواه عمر بن ا٠تطاب وادعى بعض علماء اٟتديث فيو التواتر.

 نياهتم (( رواه أبو ىريرة. صلى اهلل عليو وآلو وسلم= ))الناس على-وعنو 



 األدب ا٠تامس
حسن ا١تعاملة ١تن وٕب عليو، وأف ٬تد ُب الرفق وحسن االستدعاء ٢تم إٔب الطاعة والتسليم 

واالنقياد، وال يد٢تم ُب أوؿ األمر أف يعرض ٢تم وحشة عنو ويتوه وإزورار ال سيما حيث ٓب 
عليهم قبلو متوؿ غَته فليلطف يكن قد سبقت بينهم وبينو معرفة واختبلط، وحيث كاف 

ويتدخل إٔب ما يريده منهم، و٭تسن ا١تراجعة ٢تم كل ما يليق بو، ويصرب على ما قوبل، من 
أذى أو نفرة أو وقع فيو من مشقة أو عسرة؛ ٍب ليبسط ٢تم عذره ُب التوٕب عليهم ويعرفهم 

اإلماـ واجب على من  بأف ىذا أمر قد وجب عليو إما بإلزاـ اإلماـ أو ألنو أمر ديٍت، ونفع
٭تسنو وٯتكنو ٍب ليعرفهم )ْتق( اإلماـ ووجوب طاعتو، وما ُب ذلك من ا٠تَت وما ُب خبلفو 

من الشر والضَت، وال ييأس ١تا يراه من ٚتاحهم وإياىم، وال يعتقد استمرآىم على ذلك 
فهم عما قليل راجعوف وإذا اشتد ٚتاحهم وتعليهم فليجتهد ُب إصبلح واحد منهم، 

استدخالو ُب الطاعة فما أسرع تبلحقهم، وللرعية الذين تنفذ عليهم األوامر مزاج وعبلج، و 
وكذلك ٓب يقارهبم ُب الرىبة وا٠توؼ من عواقب ا١تعصية، ولؤلخيار وأىل العزة عبلج آخر 

على اٞتملة، ولكل مقاـ مقاؿ، وقد كاف لبعض أعواف األئمة فيما مضى بشر عظيم ُب 
لذي كاف عليو مع حسن القصد ولطف ا١تعاملة واإلحكاـ فيها، واهلل مع ىذا ا١تعٌت للصرب ا

الصابرين، و٦تا ينبغي أف يعرفهم بو ما ُب التسليم إٔب اإلماـ من الفضل وعظيم األجر 
ومشاركتو فيما ىو فيو، وكوف ذلك حضهم من اٞتهاد معو، فإنو ال ينبغي ٦تن قعد عن 

اهلل الذي ال نقص عليو ُب تسليمو وال خلل، وأنو إذا   اٞتهاد بنفسو أف ال ٭تًـت اإلعانة ْتق
 كاف ال بد أف ٮترج

زكاة فصرفها وتسليمها إٔب من ٬تزيو التسليم إليو بل يثاب أسٌت الثواب عليو أؤب لو وأخلق 
بو من أف يصرفها على وجو ال ٮتلصو )فيصَت( غَت متخلص هبا ُب أخراه، وال مشفع هبا 

اين احملكمة ا١تباين، ومبلؾ ىذا األدب ىو الصرب على معاناهتم ُب دنياه، و٨تو ىذه ا١تع
وأذاىم وعدـ التأنف وا١تنافرة وا١تقابلة ١تا صدر منهم من مساوي األخبلؽ ٔتحاسنها، وأف 



يدفع باليت ىي أحسن، فإف ا٠تلق اٟتسن ىو مرىم ىذه األمور وا١تقاصد ونيل ا١تأرب 
والذريعة إٔب التوسعة والتيسَت، ومع ذلك فهو أمر  والفوائد وا١ترقاة إٔب درؾ األمر العسَت

 سهل يسَت ال يفتقر إٔب تعب وال يفضي با١تتخلق بو إٔب نصب، واهلل تعأب ىو ا١توفق.

 األدب السادس
أداء األمانة واجتناب ا٠تيانة، وىذا األدب ىو واسطة عقد اآلداب وا٠تبلصة منها 

ذا الشأف، قل ُب زماننا ىذا ا١تتأدب بو واللباب، و٤تك األدياف، وقاعدة الصبلح ُب ى
وا١تعتمد عليو، والناظر بعُت التوفيق إليو، ألف الزماف ا١تشار إليو بارتفاع األمانة وكثرة 

= ))إذا فعلت -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-ا٠تيانة، وقد صار الناس على ما قاؿ رسوؿ اهلل 
أف يكوف ا١تغنم دوالً واألمة مغنماً أميت ٜتس عشر خصلة فقد حل هبا الببلء ، ٍب عد منها 

والزكاة مغرماً(( ولزـو و٭تميها وارتفاعها ُب ا٠تصاؿ الشريفة وتقدمها وفضاعة شأف ا٠تيانة 
وما فيها من ا٠تساسة والوضاعة ٦تا ال ٮتفى على ا٠تواص وال العواـ وال ٭تملو أحد من 

ـ، فطابق ُب ذلك العقل والنقل، أوٕب األحبلـ واألفهاـ، وال يفتقر إٔب اإليضاح بعد اإلهبا
وصرح بو ُب غَت موضع كتاب اهلل عز وجل وىو القوؿ الفصل، قاؿ اهلل تعأب= } فَػْليُػَؤدِّ 

[ }ِإفَّ اللََّو يَْأُمرُُكْم أَْف تُػَؤدُّوا اأَلَمانَاِت ِإَٔب أَْىِلَها 6;5الَِّذي اْؤ٘تَُِن أََمانَػَتُو {]البقرة= 
[ 5:ْضَنا اأَلَمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْٞتَِباِؿ{]األحزاب= [ }ِإنَّا َعرَ ;8{]النساء= 

[ }ِإفَّ اللََّو الَ ٭تُِبُّ ا٠ْتَائِِنَُت :43اآلية، }ِإفَّ اللََّو الَ ٭تُِبُّ َمْن َكاَف َخوَّاناً أَثِيماً {]النساء= 
 [.;8{]األنفاؿ= 

ال ٭تصره حساب وال يشتمل عليو كتاب، قاؿ وأما ما ورد ُب السنة واألخبار ا١تروية فمما 
= )فيما( ٨تن بصدده من أنواع األمانة ما لفظو= ))إف ا٠تازف -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-

ا١تسلم األمُت الذي يفعل ما أمر بو فيقطعو كامبلً موفراً طيبة بو نفسو فيدفعو إٔب الذي أمر 
هما من طريق أيب موسى، وقد بو أحد ا١تتصدقُت(( أخرجو البخاري ومسلم ُب صحيحي

سبق من األحاديث ُب ترغيب العامل باٟتق وعلى التقوى ُب األدب الثاين ما ىو من 



شواىد ىذا ا١تعٌت فإف ا١تراد بو العامل األمُت، وسبق فيو أيضاً من الًتىيب للعماؿ ما 
نعوذ باهلل من يعرؼ بو عظيم موقع ا٠تيانة وا١تغلوؿ من الذنوب ا١توبقة، واٞترائر ا١تهلكة، ف

ذلك ونسألو السبلمة من ا١تهالك، فليحتزر العاقل غاية االحًتاز عن أف يأخذ شيئاً غَت ما 
فرض لو ولو مثقاؿ ذرة، فإف اهلل تعأب ٭تاسب بو فإف الكتاب ال يغادر صغَتة وال كبَتة 

قاً = ))من استعملناه على عمل فرزقناه رز -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-إال أحصاىا، قاؿ 
فما أخذ بعد ذلك فهو غلوؿ(( رواه عبد اهلل بن بريدة، وعن عبادة بن الصامت، أف 

اتق اهلل ال …. بعثو على الصدقة، فقاؿ= ))يا أبا -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-رسوؿ اهلل 
تأٌب يـو القيمة ببعَت ٖتملو لو رغاء أو بقرة ٢تا خوار أو شاة ٢تا ثغاء، قاؿ= يا رسوؿ اهلل إف 

لكذلك. قاؿ= أي، والذي نفسي بيده((، قاؿ= والذي بعثك باٟتق ال أعمل لك ذلك 
 على شيء أبداً.

يقوؿ= ))من  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وعن عدي وغَته قاؿ= ٝتعت رسوؿ اهلل 
استعملناه منكم على عمل فكتمنا ٥تطياً فما فوقو كاف غلواًل يأٌب بو يـو القيامة((، وُب 

قاؿ ١تن استعظم، فقاؿ= ٝتعتك تقوؿ=   -صلى اهلل عليو وآلو وسلم- أخر ىذا اٟتديث أنو
كذا وكذا، قاؿ= ))وأنا أقولو= إف من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليلو وكثَته فما 

 أؤب منو أخذه وما هني عنو انتهى((.
كرب أنو مر بالبقيع فقاؿ= ))أفا لك ، ف -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وروى أبو رافع، عنو 

ذلك ُب ذرعي، فاستأخرت وظننت أنو يريدين، فقاؿ= )مالك أمس( فقلت= أحدثت 
حدثاً قاؿ= )ال، ومالك( فقلت= أففت ٕب، قاؿ= ))ال، ولكن ىذا فبلف بعثتو ساعياً على 

 شيء فبلف فغل غَته فدرع عليو مثلها من النار((.
رجل  -عليو وآلو وسلمصلى اهلل -وعن عبد اهلل بن عمر، أنو كاف على ثقل رسوؿ اهلل 

= ))ىو ُب النار (( -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-يقاؿ= لو كركرة فمات، فقاؿ رسوؿ اهلل 
فذىبوا ينظروف إليو فوجدوا عباءة قد غلها وعن زيد بن خالد أف رجبلً من أصحاب رسوؿ 



و وآلو صلى اهلل علي-توُب يـو حنُت، فذكروا لرسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-اهلل 
فقاؿ= ))صلوا على صاحبكم ، فتغَتت وجوه الناس لذلك، فقاؿ= إف صاحبكم  -وسلم

غل ُب سبيل اهلل(( ففتشنا متاعو فوجدنا حرزاً من حرز يهود ال يساوي در٫تُت((، فانظر 
إٔب ما مشلتو ىذه األحاديث من الوعيد الشديد والزجر والتهديد وغَتىا ٦تا تركنا رقمو إ٬تازاً 

 اً وفيما ذكرناه كفاية وزيادة.واختصار 

تنبيو= ينبغي ١تن اطلع على خيانة العامل أف ال يكتم ذلك عليو، وال يسًته فإف ذلك نوع 
من اإلدىاف ومناؼ ١تا أوجب اهلل سبحانو وتعأب من نصيحة أوٕب األمر ويعٍت ذلك أف ال 

أو لغَت ذلك من  يتحرج صدر العامل أو لئبل يكوف ٪تيمة أو العتقاد بوجو السًت عليو،
اٟتوامل فهو مغرور ٦تن قاؿ اهلل فيو= }َوُىْم ٭َتَْسُبوَف أَنػَُّهْم ٭ُتِْسُنوَف ُصْنعاُ {]الكهف= 

[، فإنو بذلك شاركو ُب ا٠تيانة وتصور بصورة الراضي هبا، وخالف ما أوجب اهلل 437
وال شك أف  من الدين، -صلى اهلل عليو وآلو وسلم–تعأب من النصيحة اليت جعلها النيب 

ا٠تيانة منكر، وأف تاركها والتعريف هبا يؤدي إٔب إزالتها، إما بأف يصلح العامل ما فسد أو 
بأف يرفع يده عن العمل ويبعد، وبالكتم يسبب ا١تعصية واستمرارىا والبقاء عليها فالكاًب  

 كتارؾ إنكار ا١تنكر، وىو تفريط ُب جنب اهلل عز وجل.
 -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-أما بعد فكاف رسوؿ اهلل  وعن ٝترة بن جندب، أنو قاؿ=

 يقوؿ= ))من يكتم غاالً فهو مثلو ((.

 األدب السابع
اجتناب التفريط فإنو يشارؾ ا٠تيانة ُب وجوب الضماف غالباً وإ٬تاب مطلق اإلٍب، وأما 

 ا١تساواة فيو فهي متحققة، والتفريط أنواع منها غفلتو وتراخيو ُب وقت العمل والقبض
ا١تعتاد؛ فإف لذلك أوقاتاً إذا أخر عنها وقع التناقض والتفويت، فينبغي منو التوفر وإحضار 

الذىن وىو إف كاف ُب جهة العمل فذلك منو ٔترأى ومسمع، وإف كاف نازحاً عنها فبل أقل 
من أف يبحث ويًتقب وال بأس أف يكوف لو ُب اٞتهة من يشعره بذلك ُب وقتو، وإذا كانت 



ة[ ١تارىا يأٌب شيئاً فشيئاً قدـ ما تقدـ، وإف كانت تأٌب ُب وقت واحد قدـ ما ]جهتو متسع
ىو مظنو الفوات وإف استوى اٟتاؿ منها اٗتذ أعواناً ٦تن ينوبو، ونظر ُب األمر نظراً ٥تلصاً 

عن درؾ التفريط، وإف عجز عن كل ذلك أذف اإلماـ بو وعرفو أنو ال يتمكن إال من العمل 
 ات لينظر اإلماـ فيمن يعينو أو يستقل ّتمع البعض عليها.ُب بعض تلك اٞته

ومنها= أف يًتاخى ُب تبليغ ما ٚتعو فذلك)ال( شك تفريط، ومن حقو أف يتبادر بتبليغو 
بنفسو أو بواسطة إٔب يد اإلماـ أو من أىلو اللتقائو حسب العادة، وأف ال يغفل عن ذلك 

ت اليت يقع هبا الفوات من سرقة ا١تتاع أو ليخلص ذمتو عن عهدة األمانة وليحذر عن اآلفا
خيانة الوديع، أو ظن أمر يقتضي نقضو أو ذىابو أو مرض العامل نفسو أو موتو أو غَت 

ذلك؛ ٍب إف التبليغ فرضو وىو ُب اٟتقيقة مستأجر عليو واٞتمع من دونو ال ٙترة لو وال 
ينتفع ٔتا ال ٬تمع، اللهم إال أف  فائدة؛ فإنو ال انتفاع لئلماـ ٔتا ٚتع وٓب يبلغ إليو كما ال

يأمره اإلماـ ببقائو عنده، أو حيطة ُب جهة يعينها لو فعليو االمتثاؿ وٮترج بذلك عن 
اإلخبلؿ، وحيث أمر بًتكو وعدـ تبليغو ُب تلك اٟتاؿ أو منعو من التبليغ مانع من خوؼ 

فيما ٚتعو وصار ُب  أو غَته، أو ٓب يتمكن منو لبلشتغاؿ بتبعة العمل فليحذر من التفريط
يده بوجو من الوجوه ال يأمن منها من يناقصو، فإف كاف حيطة لو ُب بيتو احًتز عليو من 

أىلو وولده وٓب يأمنهم عليو فيجعلو ُب منزؿ ال سبيل ٢تم إليو و٭تجبو عنهم ويكتم ما 
التو استطاع الكتم، وإف كاف ٖتت يد وديع ٓب يرض بو إال مع أو يعينو وظهور أمانتو وعد

فحيث أنو ال ٮتاؼ عليو ُب حياتو وال بعد ٦تاتو، وإف كاف تاركاً لو ُب منزؿ لغَته أو ُب دار 
سكنها غَته احًتز ُب ذلك با١تغالق الوثيقة واألقفاؿ اٟتريزة و٨تو ذلك، وال يفًت حيث  
من كانت الغلقة و٨توىا متقدمة على تصيَته ١تا ُب ا١تنزؿ وبيد أىلو من قبل ذلك فإنو ال يأ

أف يكوف ٢تا مفتاحاف، وإ٪تا البلئق أف يتخذ من ذلك ما يقع بو األمن ٦تا ذكر وإف كاف 
 حباً ُب



مدفن ٓب يرض من ا١تدافن إال ما يؤمن عليو من السرقة واالنتهاب وما يعزب أنو ال يغَت ما 
 دفن فيو، ومع ذلك كلو فيحًتز بالتنزيل القليل والكثَت ُب مسطور يذكره أف يسمي ويعرؼ

 بو بعد موتو على ىذا ا١تنواؿ ُب أنواع التحرزات فإ٪تا قصد التنبيو والتمثيل ال اٟتصر.
ومنها= أف ال يكًتي للحمل من ال يؤمن فذلك تفريط، وينبغي لو التحفظ ُب ىذا ا١تعٌت 
وكثَت ما يعرض ا٠تيانة ويقع بسببو الفوات الذي ال ٯتكن تبلفيو، وال يكري ٤تملة ال ٦تن 

مع مسايرتو لو، إذا سَتىا بو فيما نقص وطلب ضمُت عليو من نصبو أوجبت  يوثق بو أو
بقطع أنو إف خاف ٓب يعنو، وأنو ٦تن ٭تكم عليو و٭تًتز ُب أف ٬تعل لو ٣تاالً ُب االعتذار إف 
خاف فإذا كاف احملموؿ مكيبلً مثبلً وا١تكاييل ٗتتلف جعل لو مكياالً إما ٖتمل مع اٟتماؿ 

كياؿ ا١تخزاف الذي ٭تمل إليو اٟتب، وإف كاف احملموؿ ٦تا يوزف حقق أو يكوف مساوياً ١ت
وزنو وأخرب اإلماـ أو من يقع التبليغ إليو بقدره، وشرط على اٟتامل أف يأتيو ّتواب ينطوي 
على ٖتقيق بلوغ ما صَته إليو، و٨تو ىذا من التحرزات والتنقضات اليت ال تعزب عن ذي 

 الفهم واأل١تعية.
لك ٔتا معو طريقاً ٥توفاً أو تأمن اٟتامل فسلوكو أو يأذف لو، فإف ىذا أمر ومنها= أف يس

بضماف التفويت، وينبغي لو التحرز واالحتياط منو جداً ولو سلوؾ طريق متعد أو توقف 
حىت تسلك القافلة والنظر فيمن سايره ولو بأجرة كاملة، وإف أعوزه ذلك كلو ٓب يقع لو ما 

معو راسل اإلماـ وخربة بذلك ليمده بالنظر فيو، أو يأذف لو تضمن بو ويأمن بو على ما 
 فيما خشي منو فيخرج عن ا١تبلـ والضماف وُب حكم اإلماـ من أمر بالتبليغ إليو.

ومنها= أنو )ال يبيع( بنفسو فإف ذلك من مضاف اإلضاعة ألنو قل ما يقضي ما كاف من 
ويستنكر الطلب من العامل ومن  ىذا القبيل بل يداخل ا١تستدين الطمع ويستعسر القضاء

اإلماـ، وقد يكوف ذلك سبباً ُب التنفَت والتنكَت فينبغي أف ٭تًتز عن ذلك وأف ال يبيع إال 
بنقد فإف أضطر إٔب أف بيٍت فبوثيقة ٦تن ال ٮتاؼ تغَته إف أّب عليو، وال يبإب بالتشديد 

بذلك لغرض فيو، أو لتعذر عليو ُب الطلب، وىذا ما ٓب يأمره اإلماـ أف يبتٍت فإف أمره 



حضور الثمن فعليو االمتثاؿ وال ضماف عليو فيما تعذر عليو فيو االستقضاء وفات من 
 ذلك.

ومنها= سلوؾ سبيل احملاباه فعليو إف ال ٭تايب أحداً قط فيما يرجع إٔب واليتو واحملاباه على 
 وجوه=

دـ ا١توافاة أو االمتناع من أحدىا= أف ٭تايب أرباب الزكوات فيما وقع منهم من الغلوؿ وع
 توفَت اٟتصة اليت أمروا بتوفَتىا من الزكاة.

وثانيها= أف ٭تايب من اختطف شيئاً منها ال عن إذف من اإلماـ وال برضى، كما عليو كثَت 
من الناس ُب زماننا ىذا أهنم ٮتتطفوف ما أمكنهم من الزكوات وال يبالوف بأمر اإلماـ وال 

فيو ا٠تطر، والعواـ اتباع كل ناعق واختداعهم من أيسر األشياء هنيو عن ذلك وال ٔتا 
وأسهلها وقد يتفق ذلك لرغبتهم إٔب نفع من يصَتوف إليو الواجب، ومكانو عندىم وسعة 

جاىو لديهم وقد يفعلونو لنوع من ا١تخادعة كأف يو٫تهم أف اإلماـ قد أذف لو بذلك أو  
ف كبلمو أو يريهم كتاباً ويقرأه عليهم، وإف كاف كتب إليو كتاباً و٭تسنوف الظن فيو، فيقبلو 

ليس فيو شيء من ذلك أو يكتبو ٓتطو يوقفهم عليو، ويستشهد بعض ا١تغفلُت الذين 
يعرفوف ٣ترد الكتابة من غَت تيقظ وال معرفة للخط، أو يذكر ٢تم أف اإلماـ مستغن عن 

أو اإلماـ إ٪تا ينفقو على ىذا أو غَت ناظر إليو، وىو ال يبلغ إليو وال ينتهي إٔب يديو 
األجناد ُب علف البهائم واٞتماؿ، وعلى سفلة الناس كا١تهاتَت والغلماف، وغَت ذلك من 

 أنواع التغرير والتلبيس والتمحبلت ألخذ الزكوات ووضعها ُب الكيس.
وىذا من أعظم األسباب ا١تفوتة لبيوت األمواؿ والزكوات، وا١تعصية لعدـ توفَتىا وىي 

شاعت ُب ٚتيع اٞتهات وجرى عليها كثَت من أىل التمييز إال من عصم اهلل مصيبة قد 
 تعأب من عباده وقليل ما ىم.

وثالثها= أف ٭تايب من خانو فيها من وديع أو حامل أو ٨تو٫تا، واٟتوامل على احملاباه كثَتة  
تحملو كاالستحياء فقد ٭تملو اٟتياء على اإلغضاء وعدـ ا١تناقشة وكالصداقة والرحامة، ف



٤تبة من صدر منو شيء من ما ذكر أو رحامتو على اإلبقاء عليو، وعدـ جرحو والقدح فيو 
وترؾ اإلطبلع على فعلو، وكاستعظاـ حاؿ الفاعل، واعتقاد أف حالو يعظم على أف ينكر 
عليو ما فعلو أو ينهيو إٔب اإلماـ وكاعتقادات السكوت أصلح وأرجح، وما قد فات فقد 

شة تؤدي إٔب فساد أو ازدياد ُب خبلؼ ما يراد، وكظن أف البلئق ْتالو مات، وأف ا١تناق
السًت على من تعنا وعدـ الكشف عن حالو وأف ُب ذلك انتهاؾ ْترمتو و٥تالفة البلئق 

باٟتاؿ، وأف األؤب لو التحمل فبل يدري القيم على واليتو أو يرفع أو يشك عنها فما بالو 
ما حكمو فيو وكأف ينظر إٔب ما يفوت عليو من حصتو يكسب عداوة الناس ألمر ال يدري 

 فيجدىا ال توازي ما يلحقو من ا١تشقة ُب الشجار وا٠تصاـ.

وكل ىذه اٟتوامل فاسدة وال ٙترة ٢تا وال فائدة، واحملاباة فيما ذكر وُب غَته خيانة وتفريط، 
ف ٬تتهد ُب وال ينبغي ألىل االحتياط ُب دينهم والتحرز عما يشينهم، والواجب عليو أ

إصبلح ما عز من ذلك ودفعو واإلنكار على فاعلو، وتقبيح فعلو وأف ال يألو جهداً ُب 
ذلك وما أعجزه إصبلحو منو ودواه رفعو إٔب اإلماـ ُب وقتو واستمد رأيو فيو ونظره واستورد 

و ُب أمره فما أمره اإلماـ بو فعلو، وإذا ُخيل إليو أف السكوت عما وقع أؤب فبل يستقل برأي
ذلك، بل يرفع القضية إٔب اإلماـ ويعرفو ٔتا خطر ببالو من اسًتجاح لئلغضاء وما ُب 

ا١تناقشة من الشوائب، ٍب يعمل ٔتا رآه اإلماـ من تقرير ما رآه أو عدمو وما كاف ُب اٟتوامل 
من حقو إٔب ترؾ اإلنكار أصلح لو ُب دنياه فمغلطو، فإنو وإف كاف كذلك فبل نقص عليو 

 ه فكذلك ينقصو ُب دينو، وٮتل فيما يلزمو ُب أمانتو وتكاليف واليتو، واهلل ا١توفق.ُب دنيا
وللتفريط أنواع وأسباب غَت ما ذكر، والقصد التحرز عنها كلها واالحتياط والتحفظ 

 حسب اإلمكاف، واهلل ا١تستعاف.

وات تنبيو= اعلم أف الزكوات وبيوت األمواؿ وما ٬تمع اإلماـ كثَت ما يعرض لو الف
واالنتقاص، وينظر إليها أىل التلصص واالختبلس، ويشق التورع عنها على أكثر الناس، 
وما ىي إال عرضة لبلنتهاب وعرض للفوات والذىاب، وال ٧تد من يتورع عنها على حد 



تورعو عن غَتىا وال من يستحي من أخذىا كاستحيائو عن أخذ غَتىا، فلهذا يتوجو 
رار التجويزات البعيدة ُب ذلك، وعدـ األمن والثقة إال ٔتن قد االحًتاز الكلي عليها واستق

وقعت لو خَتة كبَتة منها، وُب التعفف عنها، بلغٍت أف بعض األئمة السابقُت عليهم 
السبلـ كاف كثَتاً ما يذكر ىذا ويصوره ُب زكاة اٟتب، فيقوؿ ما معناه= إف رب الزكاة يعمل 

يسلمها حىت ناؿ منها ما ناؿ ٍب يدفعها إٔب  النظر ُب نقصها والتحيل ُب البخس وال
العامل، فبل يزاؿ يكرر النظر فيما يستبد بو منها، ويصَت إليو حىت ناؿ منها ويقع فيها ٍب 
يدفعها إٔب اٟتامل فيكوف منو ذلك، ٍب كذا ُب ا٠تازف ٍب فيمن يدفع إليو شيئاً منها لينظر 

نو، ٍب ُب من دفع إليو ليخربه، ٍب فيمن فيمن يطحنو، ٍب ىكذا ُب الطاحن ٍب ُب ا١تبلغ ع
 ُب ذلك. -رٛتو اهلل تعأب-يناولو منو لتبليغو إٔب األكلة، وصدؽ 

وقد وقفنا على حديث مرفوع مضموف يتكل خروج الصدقة وخلوصها إٔب الغاية ا١تطلوبة 
 منها، ومعناه أف الصدقة ال ٗترج إال من حيث ٬تيء ثبلثة وسبعُت سلطاناً أو كما قاؿ.

 األدب الثامن
أنو ال ينبغي أف يصرؼ مآب يؤمر بصرفو ُب تأليف أو مواساة ضعيف وال ٯتتنع عن صرؼ 
ما أمر بصرفو فيما ذكر وُب غَته فهذاف طرفاف، والوجو فيهما كليهما ظاىر فإف يد اإلماـ 

ف فوؽ يده، وال ٭تل لو من التصرفات إال ما أمره بو ٚتلة أو تفصيبًل، وال ٭تل لو أف ٮتال
ما أمره بو، والذي ُب يده حكمو حكم األمانة ال ٬توز التصرؼ فيها إال بإذف صاحبها 

 ورأيو.

 الطرؼ األوؿ
)…..( يقدر ٔتا ٮتطر ببالو )أف( مثل ذلك يليق و٭تسن، وأف فيو صبلحاً وأنو لو ٓب يعط 

ويوضح ٢تم ١تا أمن أف ينشأ من ذلك مفسدة، وأف مواساة الضعفاء أمر الـز ال يليق 
حرماهنم عن شيء ٢تم فيو مدخل، و٨تو ىذا )من( البواعث على ما ذكر من االتفاؽ وىي 
مغلطة، فإنو ليس ألحد أف ينفق ما ليس لو ُب وجوه الرب، ولو قصد بذلك التقرب ٓب يكن 



قربة بل معصية، وٓب يستحق بو الثواب بل العقاب، وفرضو أف ال يتعدى ما أمر بو وال يزيد 
باٟتسنة ىنا ال معٌت لو، والذي يتوجو ُب مثل ذلك أف يستأذف اإلماـ وال ينقص والعمل 

فيما عنَّ لو ٚتلة أو تفصيبلً فاٞتملة أف يطلب من اإلماـ اإلذف والتفويض فيما رآه 
صبلحاً؛ فإف امتنع ٓب يتعد اٟتد وٓب يفعل ما منعو منو وإف سعد كاف ما فعلو صادر على 

يض وال يفعل بو إال ما علم أو غلب على ظنو حصوؿ الوجو ا١ترضي، لكن ال يغَت بالتفو 
ا١تصلحة فيو وأف اإلماـ لو اطلع عليو لرضيو، والتفصيل أف يستأذف ُب مواساة فقَت بعينو أو 
تأليف شخص منصوص عليو فإف أذف لو فعل، وإف غفل عنو اغتفل، واٟتذر كل اٟتذر أف 

 ينفق شيئاً لغرض يعود عليو أو ىوى يتعلق بو.

أما إذا اتفق أمر ال يستغٍت فيو عن التأليف، ويقع بسبب تركو مفسدة أو فوت  تنبيو=
مصلحة ويتضيق وقتو ْتيث أنو ٓب يتمكن من االستئذاف فيو فالواجب عليو أف يفعل وأف 
ال يًتؾ ذلك ٖتر٬تاً والبلئق باإلماـ أف يصوبو فيما فعل ويشكره عليو، وإف ٓب يستحسنو 

تهاد خالف اجتهاده فاألقرب أف يضمن وصوؿ ذلك ال ٮتفي لوجو خفي عن العآب أو اج
وال يفتقر إٔب ضرب مثل، وشرط ما ذكر حصوؿ القطع فيو فبل بد أف يقطع أنو إف ٓب 
يتألف ُب ذلك الغرض فات أو أنو ٓب يتألف وقع فساد من انتهاب ١تا ُب يده أو ظهور 

بأنو إذا فعل حصل الغرض  معصية اإلماـ وخبلؼ، وال بد أف يقطع أو يظن ظناً مقارباً 
ا١تقصود من حصوؿ النفع أو اندفاع الضرر وال يكفي توىم ذلك أو ظنو ظناً ضعيفا ْتيث 

 أنو ال يأمن أف ينفق ما ينفق ٍب ال ٭تصل الغرض.

 وأما الطرؼ الثاين
وىو ما يلزمو من العمل ٦تا أمر بو من إنفاؽ أو غَته فبل لبس ُب وجوبو إذ ىو مأمور 

امتثاؿ األمر، ألنو فائت فيلزمو قبوؿ ما ورد عليو من ا١تستنيب لو ومأمور  فيجب عليو
يتحتم عليو طاعة اإلماـ، ولو أف اإلماـ أمره بأف يطرح ما ٚتعو البحر أو يرمي بو من 

شاىق ُب الرب للزمو ذلك، إذ ال ٯتكن القطع بو، وال صبلح فيو فلعل فيو صبلحاً قد علمو 



مو إياه، فإف ما ٓب يعلم أكثر ٦تا علم، وأوضح من ىذه أف يأمره اإلماـ وال ٭تتج بعدـ عل
بالتسليم إٔب رجل يعتقد أنو ال يستحق أوال مصلحة ُب إعطائو، فإف نظر اإلماـ فوؽ نظره 
وعليو اإلمتثاؿ ١تا علم وجهو وما ٓب يعلم. اللهم، إال أف يعرؼ أف اإلماـ إ٪تا أمر باإلعطاء 

و كفقر أو عمل أو قضاء إرب وإ٪تا أتفق غرر اإلماـ فيو لسبب، وذلك السبب ال وجود ل
فحينئذ ٭تسن فيو يلقي ذي اٟتاجة الواردة عليو بأمر اإلماـ تلقياً حسناً ينطوي على 

تفخيم شأف أوامر اإلماـ، كأف يقوؿ أمر اإلماـ مطاع وأنت على خَت، ٍب يراجع اإلماـ 
ت السبب ا١توجب، فإف أمره بالفعل مشافهة أو مكاتبو وينبهو على ما علمو من عدـ ثبو 

أما استحيا عن الرجوع فيما قد أسعد بو أو ١تصلحة أخرى فعل، وإف إذف لو ُب الًتؾ ترؾ 
على وجو ٚتيل، وأوضح للطالب العذر على ما يراه من إٚتاؿ أو تفصيل، وخالقو ٓتلق 

عليو، وأف حسن، وحاصل األمر أف طاعة اإلماـ ُب اإلقداـ واإلحجاـ الزمة لو وواجب 
البلئق ْتالو ا١تسارعة إليو، وأف اإلماـ إذا ٝتح بسائل أو أمر بإعطاء سائل واالنقياد إٔب 

ذلك وا١تسارعة إليو من فرض العامل طاعة اهلل تعأب وإلمامو، واغتناماً لؤلجر ُب ذلك كما 
 ورد ُب ا٠ترب

موفراً ويدفعو إٔب الذي أمر ا١تتقدـ نقلو))ا٠تازف األمُت الذي يفعل ما أمر بو بتعطيو كامبلً 
بو أحد ا١تتصدقُت((، وألف ُب ذلك كسب صنيعة واستدعا ثناء ودعاء وشكر بغَت غرامو 
وال مشقة، فهل العدوؿ من ذلك إٔب ا١تنع الذي ىو معصية ومأٙتة ومبتدع ألسواء الثناء، 

ل أف يتلقى ذا وموجب الذـ وا١تبلمة إال من قبيل ا٠تذالف واٟترماف فأقل قيل ما يفعل العام
اٟتاجة ومن بيده فضل اإلماـ بالبشر والرحب وا٠تلق اٟتسن، و٬تانب التعبيس والتقطيب، 

وما يشُت ويريب فإف كاف ا١تطلوب منو ٓب يتعلثم وٓب ٯتطل ساعة واحدة، وإف كاف يده 
خالية وىو واثق ْتصوؿ شئ يعطيو عرفو بذلك ووعده ٟتصولو، وإف يكن الشيئ حاصبلً 

زحة عرفو بذلك وسار معو أو أرسل من يعطيو أيا أو كتب لو، وليجانب ا١تطل ُب جهة نا
الذي ال موجب لو فإنو شُت وتنغيص وتكدير ١تروة اإلماـ وجالب للمبلـ، وإف ٓب يبق ُب 



يده شيء أو ٓب ٭تصل لو شيئ، وال يرجو شيئاً قريباً عرفو بذلك وتأسف لعدـ حصوؿ 
اإلماـ بذلك وإف صدر من ذي الوصل أذى غرضو وإحقاؽ مسعاه، وكتب معو إٔب 

احتملو وصرب عليو ودفع باليت ىي أحسن، ومع التمكن من التسليم يسلم إليو ما ذكر من 
غَت زيادة وال نقصاف، وإف خطر ببالو أف ىذا يستحق الزيادة على وجو لو راجع نفسو 

 التقدير واألؤب بأي أمُت ليس ٕب أف أعطي مآب أومر بو، واإلماـ أعرؼ مٍت باألرجح ُب
من القليل والكثَت، وإذا خطر ببالو أف ىذا العطاء أكثر ٦تا يتوجو ١تثل ىذا ا١تعطي، وإف 

قيل ىذا ٬تحف باإلماـ فينبغي النقص فليتأمل ليعرؼ أف فرضو االمتثاؿ فقط، وأف اإلماـ 
 أخص منو بذلك وما رضي بو فعليو أف يرضى بو وال ٮتالفو

قل ما عُت فًتجح لو أف يزيد زيادة ٦تا ىو لو أو يستأذف اإلماـ فيها فيو، اللهم إال أف يست
إف أمكنو االستئذاف أو يفعل ما يعقل، ولو نظر اإلماـ ُب حسباهنا لو أو عليو وعدـ 

 مساغها لو.
تنبيو= أما إذا استنكر ما ورد بو وصل اإلماـ وجوز الغلط ُب الكتابة كأف يوصل لرجل 

ْتيث أف مثل ذلك يعد خارقاً للعادة، وال ٯتكن تقدير وجو خفيف القدر ٔتائة أوقية 
يقتضيو ويقدر أف القصد إٔب مائة درىم مثبًل، وإ٪تا وقع لفظة أوقية ُب مكانو من سهو 

القلم أو مثل ذلك فقد يتفق، فينبغي ُب مثل ىذا ا١تقاـ التثبت واالستمهاؿ حىت يتحقق 
ا عنو أف يتحقق قصد اإلماـ إٔب العطاء األمر، وال عتب ُب مثل ذلك، وإ٪تا الذي منعن

 الكبَت وٯتتنع لعدـ اسًتجاحو.
تنبيو آخر= إذا وجو اإلماـ لشخص شيئاً إٔب عامل ليعطيو إياه من ٙترة معنية أو مصلحة 
مبينة فلم يدرؾ منها شيئاً فبل ينبغي أف ٬تربه العامل ُب ذلك من ٙترة أو مصلحة أخرى؛ 

أف يكوف قد بدأ اإلماـ بطوؿ ا١تدة واختبلؼ النظر واختبلؼ ألنو ٓب يؤمر بذلك وال يأمن 
حاؿ ا١تعطي ُب غٌت وفقر ومواالة وغَتىا، وأيضاً فبل يأمن أف يكوف اإلماـ قد عوضو ُب 

 ذلك، فمثل ىذا ال ينبغي اإلقداـ عليو إال بأمر جديد.



نس والنوع تنبيو آخر= ما ورد من األوصاؿ مبيناً ملخصاً منطوياً على ذكر القدر واٞت
والصفة ففرضو أف يعمل بو، وقد ارتفع اللبس وقطعت مادة الًتدد، وإف ورد وصل اإلماـ 
مطلقاً ُب ذلك كلو أو ُب شيء منو ففرضو أف ٬تري ٣ترى األقدار و٭تملو على أدوف ١تا 

ٯتكن ويعتاد من ذلك، فإذا أمره بتسليم ثوب مثبلً نظر ُب الثياب ا١تعتادة ويسلم من أقلها 
اً وقيمة ُب جهتو وإف قاؿ كذا وكذا در٫تاً وُب اٞتهة نقد أف قاؿ أوقية وُب اٞتهة صرفاف قدر 

سلم من أدوهنما، وإف قاؿ كذا وكذا حبا فسلم من أدوف أجناس اٟتبوب اليت يعتاد ا٢تبة 
منها وأخفها، وإذا قاؿ كذا وكذا مداً أو زبدياً أو صغَتة أو مشرفة أو غَت ذلك ٛتلو على 

 ا كاف ُب تلك اٞتهة مكياالف متفاوتاف أو أكثر.األقل إذ
والوجو ُب ٚتيع ذلك واضح وىو أف ىذا الذي ُب يده ليس لو، واألصل عدـ اإلذف فبل 

يسلم إال ما ينبغي اإلذف من أمر بو فيو، وألف اإلماـ لو قصد إال على أكثر لصرح بو 
، وٖترزاً عن ٥تالفة ا١تأمور فبل ولذكره تنشيطاً للطالب وتتطيباً لنفسو وتصر٭تاً بفيض مرؤتو

٭تملو على اإلطبلؽ ُب األغلب إال إلستحياء من التصريح باألنقص أو خشية إٟتاح 
السائل ُب أف ٬تعلو غَته وما ٭تملو فعدـ ذكره األعلى واألكثر يقضي بعدـ االىتماـ 

أف يفعلو  بذلك، إذ االىتماـ يقضي الذكر وال شك أنو غَت مأمور وما ٓب يؤمر بو فليس لو
وعروض شك لو ُب كونو أراده ال يسوغ اإلقداـ استصحابا لؤلصل؛ وألنو لو تبُت زيادة 
فالزيادة ٦تكنة والتكميل، ٓتبلؼ ما إذا صح لو ٖتقق كراىية فقد صار االسًتجاع غَت 

 ٦تكن ُب األغلب، فإف أمكن فمستهجن.

تنبيو آخر= ينبغي أف يقع االحًتاز الكلي عن العمل باألوصاؿ ا١تزورة فقد فشا ىذا ُب 
زماننا واتفق الكثَت من الوالة االغًتار بو، وفاتت بسببو أمواؿ وصارت ُب غَت موضعها 

على غَت رأي اإلماـ، فإف كاف العامل من أىل األ١تعية ومعرفة ا٠تطوط ٓب ٮتل نفسو عن 
عليو والسًت لو وال يقدـ إال مع التحقق، وإف كاف أمياً أو قليل ا٠تربة لذلك التأمل ١تا يرد 

ٓب يكن بد من أف يعرض ما ورد عليو على أىل ا١تعرفة التامة ُب ىذا ا١تعٌت، وال يكتفي 



على النفرين معاً كحاؿ حامل الوصل واعتقاد صبلحو ودينو فيًتؾ التثبت فقد فعل ىذا  
 واهلل ا١تستعاف. كثَت ٦تن فطن دينو وورعو،

 وما أحسن ما قالو الز٥تشري رٛتو اهلل تعأب.
 إين على ما أراه ال أحذركم .... معرة اللص واألكراد والفسقة

 لكن أحذركم من يبتدي لكم .... ُب صورة الزىد لكن ٫تو السرقة
 صبلتو السيف والتسبيح أسهمو .... وصومو ر٤تو وا١تصحف الدرقة

 األدب التاسع
اً بالتقدـ، ألف موضع نفعو للمتؤب وا١تتوٕب عليو عظيم، أنو يليق بعامل اإلماـ وكاف خليق

أف يهتم بصبلح أىل جهتو ووالتو، ويبالغ ُب إرشاد كل منهم وىدايتو، وال يقصر ٫تو 
وسعيو على قبض الزكاة وسائر اٟتقوؽ واستحصا٢تا فقط، بل يتوجو عليو الوعظ والتذكَت 

كلها وترؾ ا١تقبحات كلها، وحسن التلطف واالستدعاء إٔب واٟتث على أداء الواجبات  
ا٠تَت وتعليم مقالة الدين إف كاف ٦تن يصلح لذلك، فإف ىذه خصلة شريفة ودرجة منيفة،} 

[ ))وألف يهدي اهلل تعأب 66َوَمْن َأْحَسُن قَػْوالً ٦تَّْن َدَعا ِإَٔب اللَِّو َوَعِمَل َصاِٟتًا{]فصلت= 
ك ٦تا طلعت عليو الشمس ((، وللمتوٕب من قبل اإلماـ والواصل على يديك رجبلً خَت ل

من عنده ٤تل ُب النفوس وموضع ُب القلوب، فيكوف ُب ىذه الفضيلة ُب حقو ألـز كما أنو 
ال ينبغي أف ٮتلي اإلماـ كتبو ورسائلو اليت يبعث هبا مع رسلو وعمالو عن ذلك فينبغي لو 

مع ذكر اهلل تعأب وحسن السمت ولزـو  إذا دخل إٔب بلد أف يدخل بسكينة ووقار
الصمت إال عما دعت إليو اٟتاجة، ٍب إذا ٚتعهم لتبليغ رسالتو أو طلب ما عندىم 

واجتمعوا عنده بأنفسهم بدأ بوعظهم وتذكَتىم وحثهم على النظر ُب أمر معادىم وتعظيم 
تعأب من الثواب وا٠تَت )أمر اآلخرة( ُب قلوهبم وهتوين أمر الدنيا والتعريف ٔتا ُب طاعة اهلل 

دنيا وآخرة، وما ُب خبلؼ ذلك وعكسو بعبارة حسنة سلسة، ومعاف واضحة غَت 
متعقدة، وتوسط بُت اإل٬تاز واإلطناب ٔتا يستهجن عند العامة ويعاب، وإذا فهم منهم 



اإلخبلؿ بشيئ من الواجبات كالصبلة أو نوع شيء من ا١تعاصي أشبع الفصل ُب ذلك 
 ارتكبوه منو وأوردوشنع عليهم ما 

الشواىد القرآنية والنبوية ٔتا يقضي بفحشو وعظمو، ٍب ٮترج إٔب ما ىو بصدده من طلب 
الواجب والتماس تسليمو بعد التعريف بقدره، وما يلـز منو، وما ورد من اٟتث على التوفَت 

و٤تاسبة النفس على القليل، وما ُب الغلوؿ من اٟتساب والعقاب وتناقص الثمرات 
 وض األفات، واهلل تعأب ا١توفق إلصبلح األعماؿ والنيات.وعر 

 األدب العاشر
ينبغي لو إذا اسًتجح اإلماـ عزلو ورفع واليتو وعذره عما قلد من العمل يلقي ذلك 

بانطبلؽ واستبشار، وأف ال يظهر منو قط كراىية لو، وىو إما كاره للعمل من قبل راغب 
أخروية، فحقو أف ٭تمد اهلل تعأب على تسهيل إربو  ُب الًتؾ ١تشقة دنيوية أو خشية تبعة

 وحصوؿ مطلبو على وجو ال خلل فيو وال إخبلؿ، وال غضبا إلمامو وال لربو ذي اٞتبلؿ.
وإما راغب ُب بقاء الوالية وكاره لرفع يده عنها، فأوؿ ما يعتمده أف يرى من نفسو جلداً 

اً وال ولداً، فإف تلك خصلة ذميمة ينبغي وأف ال يشعر ٔتا أبطنو أحداً، وال يطلع عليو والد
أف يسًتىا بسًت اهلل تعأب وأف ال يشيعها ويظهرىا، ٍب إذا ظهر اغتمامو ساء بذلك الواثق 

وأمشت العدو والكاشح وا١تماذؽ، وٓب يعدـ على ذلك طرفاً من ا١تبلـ وتطرقاً للظنوف السيئة 
 إليو واألوىاـ.

يتشفع بأىل الوجاىة ليقع رده، فسمع بعض الظرفاء اتفق عزؿ واؿ مرة فاشتد وجده وأخذ 
يقوؿ= ليس ىذا على فوات الثمر إ٪تا ىو على فوات النصف، وبعد أف ٖتكم أمره ُب 

التسًت والتجلد يعاِب نفسو ويفتقدىا وينظر ُب أسباب أسفها ووجدىا، فإف تبُت ذلك أو 
نيا ألهنا على ذلك وشنعو حصوؿ ماؿ واكتسابو أو غَت ذلك ٦تا يرفع إٔب عرض اٟتياة الد

عليها ووٓتها عليو، وعرؼ أهنا لو عدو مبُت، وأهنا إ٪تا تسعى ُب ىبلكو حيث شاىا ٓتصلة 



من ورطة كاف فيها مهلكة واشتغل بتقوًن أودىا، وصبلح فسادىا ما ىوف على نفسو، 
وسرعة  بتأمل حاؿ الدنيا والتفكر فيها، وما ال بد منو من انقضاء شهواهتا وبقاء تبعاهتا

فراقها وانقطاع حبلوة مذاقها، وأهنا كالطل القالص ونعميها غَت خالص، وإف وجد الباعث 
على ذلك الذي وقع معو فوات األغراض الدينية ا١تتعلقة بذلك العمل وىذا مستبعد 

فليسأؿ عليها بأف السعيد من كفى، وإف ٖتقيق التكليف من اللطف ا٠تفي، وأف السبلمة 
 لغ ا١تآرب واألوطار، ويستحضر قوؿ بعض الشعراء=من األخطار ىو أب

 على أنٍت راٍض بأف أٛتل ا٢توى .... وأخلص منو ال علي وال ليا

= ينبغي أف يكوف العامل فيما وليو من األعماؿ  -عليهم السبلـ-قاؿ بعض األئمة 
أف ال  كا١تاشي على النار أحب شئ إليو ا٠تروج منها، ٍب إف ٦تا يلزمو ويليق بو و٬تمل ْتالو
يتغَت أمره وصفتو فيما كاف عليو من ود اإلماـ ونفعو واالعتبلؽ بو، واٞتد ُب إعانتو، 

فحيث أنو ٓب يرد على ما كاف عليو من قبل الوالية ٓب ينقض منو، وينبغي لو أف يعُت من 
ٮتلفو ُب الوالية، و٭تث على التسليم، ويزجر من امتنع من ذلك أو علق األمر بو، وأراد أف 

ض ما عنده على جاري العادة، فكثَت ما يتفق مثل ذلك ّتهل العواـ وعدـ ٘تييزىم يقب
وميلهم إٔب ما ألفوه واعتادوه ويعوزىم عن غَت ذلك، والدين النصيحة هلل تعأب ولرسولو 
وألئمة ا١تسلمُت، وكل مكلف ٦تا ٯتكنو، وقيمة كل امرئ ما ٭تسنو، وحسبنا اهلل وكفى، 

 اصطفى. وسبلـ على عباده الذين
واٟتمد هلل رب العا١تُت، وصلى اهلل على سيدنا ٤تمد وآلو الطيبُت الطاىرين، وكاف فراغي 
من ىذه الوسيلة، وترقيم تلك الفضيلة بعد شروؽ مشس يـو األحد ا١تبارؾ رابع من شهر 

 ذي اٟتجة اٟتراـ الذي ىو من شهور عاـ سنة تسع وٙتانُت وألف سنة.
جي عفو ربو ا٠تبَت اللطيف، صبلح بن أٛتد بن صاّب اٟتيمي ٓتط قلم العبد الضعيف الرا

غفر اهلل لو ولوالديو وللمؤمنُت آمُت، وذلك ٦تا رسم بعناية الولد القاضي عز اإلسبلـ ٤تمد 
بن اٟتسن بن أٛتد بن صاّب اٟتيمي حفظو اهلل تعأب، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي 



 لى آلو وسلم تسليماً طيباً.العظيم، وصلى اهلل على سيدنا ٤تمد وع
 .-عليو السبلـ-وىذه مسألة ونبذة ذكرىا اإلماـ ا٢تادي إٔب اٟتق عز الدين بن اٟتسن 

 ُب النهي عن الغلو ُب التشكيك ُب الطهارة و٨توىا وجزاه اهلل عنَّا خَتاً.
أما بعد ٛتداً هلل ا١تلك الدياف اليت قضت حكمتو بإنظار الشيطاف، وتسليطو على 

اف، لوجوه من اٟتكمة أحاط هبا علماً، وضعت على العباد معرفة وفهماً، والصبلة اإلنس
والسبلـ على من بعثو اهلل تعأب رٛتة لؤلمة، وكاشفاً للغمة، ومبلغاً لشريعتو، وىادياً إٔب 

وعلى الطيبُت من أىلو وسلم تسليماً كثَتاً يفضي هبم  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-سنتو 
 إٔب جنتو.

بعض اإلخواف الصاٟتُت سألٍت إمبلء كبلـ ينطوي على إنكار ما يعرض لكثَت من فإف 
ا١تتعصبُت من ا٠تلق ُب أمر الوضوء قاصداً االستعانة ٔتا عليو على زجر أرباب الشك 

 وأىليو.
فتحتمت إجابتو ولزمت على الرب والتقوى إعانتو، على حاؿ اشتغاؿ منا وعينو الكتب اليت 

 الواردة ُب ىذا ا١تعٌت عنَّا.ينطوي على األخبار 
فنقوؿ وباهلل التوفيق= الشيطاف ١تا كاف من شأنو ا١تبالغة ُب إغواء اإلنساف، والسلوؾ ُب 
ذلك إٔب كل مسلك ودتو االختبار، ُب أف يضل ويهلك، وقد طالت ُب ذلك ٦تارستو 

 تعأب وعظمت بطرؽ التوصل إليو ٓتربتو، تيقن أنو من رسخ اإلٯتاف ُب صدره، ورسم اهلل
ُب قلبو، وأدركتو العصمة عن ارتكاب الكبائر واقًتاؼ اٞترائر، فصار بينو وبُت ا١تعاصي 

 الظاىرة حائل، وأيس عن اقتناصو ُب ذلك باٟتبائل.

ٓب ٬تد لو سبيبلً إٔب أف يستنزلو إٔب مباشرة ا١تعاصي عمداً أو ٖترياً وال أف ٬تذبو إٔب فعل ما 
دياً، فأتى لو من ىذه الطريق األخرى، وجازاه ٣تازاة من يد لو يعتقده طغياناً على اهلل وتع

إٔب ما ىو أؤب ُب دينو وأحرى، ووسوس إليو بأنو ال كماؿ لدينك الذي صرت حريصاً 
عليو، وملتقناً بكليتك إليو إال أف يبالغ ُب أمر الطهارة، و٭تتاط ُب شأهنا وال تقتصر على 



أهنم أىل تساىل ُب أمرىا وتقصَت ُب أدائها فأدخل ما يعتاده غَتؾ ُب فعلها وإتياهنا، و 
الشك على يقينو وأوقعو ُب لبس من دينو، وناؿ منو ما أراد وسلبو ما كاف عليو ينطوي من 

 ا٢تدى والرشاد.
فقد يقضي ذلك با١ترء إٔب أف يًتؾ الصبلة ُب وقتها وٮتل باإلتياف هبا على وجهها، 

لدرؾ الشقاؽ من أىل البدع، فانظر ُب دقة ويتعدى حدود ما فرض اهلل وشرع ويكوف 
مسلك الشيطاف وعظيم تصرفو ُب إضبلؿ اإلنساف، ولو أنو جاء إٔب ىذا ا١تتدين فبالغ معو 

إٔب أف يًتؾ الطهارة عن أصلها، أو يقطع الصبلة جهبلً بفضلها، ١تا ناؿ ا١تريد ما يريده 
 ولقوبل بالصد والرد السديد فنعوذ باهلل من مكره.

بألطاؼ اهلل تعأب ُب ٨تره، ىذا وأحواؿ من عرض لو ىذا العارض ٮتتلف ويتفاوت وندرء 
فمنهم من ينتهي بو الشك والغلو إٔب إنكار الضروريات، يعتقد ويقطع مع غسلو للعضو 

مراراً كثَتة أنو ٓب يغسلو، حىت ترى منهم من يسأؿ الذي عندىم ىل غسلو أو ال؟ وال 
على عشرين مرة بل قد ينتهي إٔب مائة أو أكثر، وقد يقتصر من غسلو على عشر مرات و 

يبلغ بو اٟتاؿ إٔب أف يقسم باهلل وباألٯتاف الكفرية أنو ال يزيد على ما قد فعلو، لعل نفسو 
الشيطانية تتدفع عن ذلك ٍب ال يعد، شاىدنا ذلك مع بعض أىل ىذا االمتحاف ومن ىو 

 إلتقاف.ُب ما عدا األمر من كملة الرجاؿ أىل اإلحكاـ وا
ومنهم من يفضي بو ذلك إٔب قطع الصلوات والوقوع ُب أعظم ا١تنكرات، ٍب يأٌب هبا قضاء 
وقد تركها أداء فوقع ُب الفسوؽ والعصياف، وأدرؾ منو ما ٘تناه الشيطاف، حكى لنا بعض 

الكرباء أف رجبلً ٦تن ابتلي بالشك ُب الطهارة وىو من أىل الدين واٟتلم والتدريس ُب  
م كاف يشتغل بالوضوء للفجر حىت تشرؽ الشمس، وترتفع وال يصلي الفجر إال كتب العل

بعد ارتفاعها ويشتغل بالوضوء للظهر والعصر حىت يدخل وقت ا١تغرب على سبيل 
االستمرار والدواـ. ومنهم من ال ينتهي بو اٟتاؿ إٔب ما ذكر، ولكن يبالغ ُب أمر الوضوء 

تغاؿ بو حىت قد يفوتو وقت الشارع و٭تـر الفضيلة ويتعدى القدر ا١تشروع فيو ويطيل االش



ُب أداء وقت الصبلة ُب أوؿ أوقاهتا، ويتعذر عليو االشتغاؿ بشيئ ٦تا يهم أمره من ا٠تصاؿ 
الدينية أو ا١تنافع الدنيوية اليت ال غٌت لو عنها وال بد لو منها كاالبتغاء من فضل اهلل أو 

 نا ىو ُب شأف من ىذه حالو.االنقياد ألمر الغاية أو ٨تو ذلك، وكبلم

فأما من بلغ بو اٟتد إٔب ترؾ الصبلة ُب وقتها وإنكار الضرورة وإبطاؿ حكمها واستعماؿ 
األٯتاف ا١تغلظة مع مبلزمة اٟتنث فيها، فتلك أمور ظاىرة الفحش، معلومة العصياف، 

نقوؿ لو=  مقتضية لغضب الرٛتن، وقبحها ال يفتقر إٔب بياف والذي يوجو إٔب من ذكرناه أف
ا١تعلـو من حالك قطعاً أنك ما تريد بوضوئك إال أداء ما كلفتو وطاعة ربك فيما فرضو 

عليك، واإلتياف بشروط صحة صلواتك، وأف اهلل تعأب لو ٓب يشرع الوضوء وتكلفك 
اإلتياف بو ١تا اشتغلت بشيئ منو قط، فإذا كاف ىذا ىو مرادؾ وقصدؾ فما ا١تلجي إٔب 

شرع وٓتبلؼ ما كلفت بو، ؤتا ٓب يشًتط ُب صحة صبلتك وتعدى من  أنك تأٌب بغَت ما
ا١تشروع إٔب غَته، ومن الواجب إٔب سواه، فتأمل بعقلك ىل يليق منك أف تتعب نفسك 
وتذىب ُب أمر ٓب يشرعو اهلل تعأب لك وال أوجبو عليك وال يدلك إليو، وال يعود عليك 

ائدتك منو أف ٯتقتك اهلل تعأب عليو، وأف تكوف نفع منو قط ُب دينك، وال دنياؾ!!؟ وإ٪تا ف
بو ٥تالفاً ١تا شرع ومرتكباً للبدع، ومفوتاً لثوابك الذي ٬تب لك لو اقتصرت على ا١تشروع 

وتركت ما هنيت عنو إما هني حظر أو هني تنزيو، ىذه شقاوة ال شك فيها، وإضاعة للعمل 
اؿ ذي الشك أف العربة ُب حكم والوقت وبطالة يستعاذ باهلل من مثلها، وإذا خطر بب

النجاسة بغلبة الظن وٓب ٭تصل لو عليو إال ما ٬تري عليو ما قد اعتاده حىت يغلب على ظنو 
 زوا٢تا وٓب ٭تصل فصار واجباً عليو وال يعد تعبداً إال ُب حق من ٭تصل عليو الطولة.

أصل معترب الظن، قلنا= ىذا ٦تا خيلو الشيطاف إليو وأدخلو من اللبس عليو، والصحيح على 
ما ذكره بعضهم من أنو يعترب الظن ما ٓب ينص إٔب زيادة على الثلث ٍب إف اعتبار الظن 

عند القائلُت بو إ٪تا ىو بالنظر إٔب من ال يعرض لو ىذا العارض ا١تخالف ١تقتضى العقل 
رؽ والنقل، وكيف يعترب الظن فيمن أمضى بو الشك إٔب ٥تالفة يقتضي العلـو الضرورية والط



اليقينية، ولو خطر بباؿ إٔب طالب حاؿ من ىذا حالو لصرح وقطع بأنو متعد، وأنو ال 
مراعاة لظن مثلو، وال اعتبار بو وال قائل بأف الظن يعترب فيما ٮتالف حدود الشرع وينافيها 

فمن ا١تعلـو قطعاً أف الذي يغسل عضوه عشر غسبلت أو عشرين غَت واقف على مقتضى 
، وأف ظنو فاسد فإف ىذا العارض -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-الشارع الشرع وال متأس ب

الذي عرض لو من قبيل الوسواس قد صَت ظنو غَت مورس وقد أخل ُب حقو بصحيح 
ىذا إ٪تا يرد ذكره والتعليل بو ُب إزالة  -عليو السبلـ-النظر، ٍب إف السيد أيب طالب 

ة واسعة، أوُب مسح الرأس الذي يتعدى فيو النجاسة ُب العذر ُب ٨تو غسل الوجو مراراً كثَت 
 الثبلث أو غسل اليدين كذلك ولقد شاىدنا وبلغنا من أوٕب الشك عجائب وغرائب.

فمنهم من يعظم الرزية ُب غسل الوجو، ومنهم من يتعدى اٟتدود ُب مسح الرأس وشاىدنا 
١تسح من تعلق بو الشك ُب مسح األذنُت فيقف على ذلك ساعة طويلة، وىو يكرر ا

ويًتدد فيو ويدخل على نفسو اللبس ُب أمره، فبل ينبغي أف يعتل الشاؾ ُب شكو بقوؿ نيب 
أو قوؿ إماـ، وإ٪تا الواجب عليو أف يعتقد إ٪تا إٕب من قبيل الشيطاف نعوذ باهلل منو، 

فيجتهد ُب مدافعتو، و٭تًتز عن طاعتو، ولَتجع إٔب مقتضى الشرع الشريف وأسلوب الدين 
بعث باٟتنيفية السمحة وبالتيسَت وعدـ  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-نو اٟتنيف، فإ

ينهى عن التشديد وأسلوبو ُب التوضؤ عن  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-التعسَت، وكاف 
مثل ىذا األسلوب بعيد، وإذا أ٢تمو الشيطاف أف يقوؿ قصدي ُب ذلك صاّب وما أردت بو 

ا شرعو ألنو ٓب يتحصل ٕب تيقن إذا ما كلفت بو إال إال رضى اهلل عز وجل ويتفق اإلتياف ١ت
 ٢تذا، ولو أين تركت شيئاً منو ١تا حصل ُبَّ تيقن اإلتياف ٔتا كلفتو فلم أكن متخلصاً عنو.

قلنا= لك ما أحسن النية، فهو ال يفيدؾ ُب ارتكاب البدعة، فإف النية اٟتسنة ال تنفع 
جو الذي شرع ولو كاف حسن النية بعيد مع صاحبها وتفيده إال إذا تعلقت بالفعل على الو 

خبلؼ ذلك للـز أف ٭تسن هبا الفعبللقبيح كمن سرؽ ماؿ الغَت ليسد بو فاقة الفقر 
ويواسي بو احملتاجُت، ومعلـو أف ذلك ال يفيد، وأما بأنو ٓب يقع تيقن إذا ما كلف بو إال 



 يعتمده ُب أمر دينو، بذلك، فهذا اعتذار باٞتهل وسبيلو أف يشتغل ٔتداواة جهلو وأف ال
ويعمل ٔتقتضاه وٗتلصو من ىذا اٞتهل ٭تصل بأيسر تأمل، وىو أنك تقرأ ما ذكره علماء 
الشرع وحفظة العلم وتطلع عليو إف ٓب يكن قد نظرت إليو، وإف كاف قد قرأه فبأف تتذكره 

سة أو ٬تر غسل وتتأملو فإنك ٕتد األمر ىوناً يسَتاً ال معيباً عسَتاً، وليس ٍب إال إزالة ٧تا
 عضو شرع غسلو.

أما إزالة النجاسة فاألمر فيو قريب وإف كانت ٧تاسة خفية ال جـر ٢تا كأثر البوؿ، وأكثر ما 
قيل فيو= أف يغسل مكاهنا ثبلث مرات، والغسلة ٖتصل بصب ا١تاء والدلك مرة، وىذا شئ 

سة وغَته معو؛ إ٪تا يسَت غاية، وأيضاً فبل حاجة إٔب ما يعتاده الناس من غسل موضع النجا
الواجب مكاهنا فقط كثقب الذكر و٨توه وكما أصابو البوؿ من الفرج، وإف كانت النجاسة 
ظاىرة ٢تا جـر فالقصد إزالتها حىت تذىب عينها ٍب غسلتاف يسَتتاف بعد ذلك، وىذا كلو 

إ٪تا ىو يتفق بأيسر عمل وقليل من ا١تاء، وال فائدة وال ٙترة وال مثوبة فيما زاد على ذلك، 
 علق وٕتاوز ْتد ا١تشروع وتشاغل ٔتا ال فائدة فيو.

وأما غسل أعضاء الوضوء فأكثر ما قيل ُب الغسل= إنو إمساس العضو ا١تاء حىت يسيل مع 
الدلك، والقصد أف يسيل ا١تاء من اٞتزء الذي وقع عليو إٔب ما لديو ال يشًتط أف ينتهي 

ر يسَت إذا تأملو متأمل وحد الفرض ينقضي إٔب األرض وال أف يصب ا١تاء صباً، وىذا أم
بأقل شئ من ا١تاء وأقل عمل باليد فإ٪تا القصد بالدلك إجراء اليد على اٞتسد مع قليل 

 اعتماد ال مشقة فيو وال إيبلـ وال كثَت حركة.
ٍب قد ندبت التثنية والتثليث ٦تا قاؿ الزيادة على ذلك، ىذا ُب أمر الوضوء، وكذلك ُب أمر 

قصد إزالة النجاسة على ما ذكر، ٍب إجراء ا١تاء على البدف مع ما تيسر من الدلك الغسل ال
على وجو يقتضي أف يسيل ا١تاء من جانب إٔب جانب، ولوقف أنو ٓب ينتو إٔب األرض منو 

قطرة فيا عجباً من ىذا االبتداع الذي ال غرض فيو وال وجو يقتضيو، ما ا١توجب لصب 
ر وإتعاب النفس ُب ذلك وتضييع الوقت!!، وليتأمل من لو أدىن ا١تاء الكثَت والدلك ا١تتكر 



عقل ىل يليق بو امتحاف نفسو وإضاعة وقتو وإ٫تالو ما يعود عليو نفعو على ىذا الوجو ما 
ىذه إال بطالة وضبللة، وسلوؾ ُب سبيل البلسة، واستعماؿ ١تا يستعملو إال من ال عقل لو 

مرين أو لكلتيهما إما غرض ديٍت أو غرض دنيوي إذ العاقل ال ٭تمل ا١تشقة إال ألحد أ
وىذا خاؿ عنهما، أما الديٍت فالغرض ٭تصل باتساع السنة واإلتياف ٔتا كلف بو على الوجو 

 ا١تشروع وُب ذلك ٥تالفة ٢تذا.
وأما الدنيوي فبل نفع ُب ذلك وال دفع ضرر، وإ٪تا ىو مشقة تذىب ىدراً ويرجع فيو 

 صاحبو إٔب الوراء.

جو أخر= ينبغي أف يعاِب بو الشاؾ نفسو، وىو أف يبحث عما كاف عليو معلم وىاىنا و 
ففرضنا االقتداء بو واٞتري على ما كاف عليو  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم-الشرع ومبلغو 

ويتبع كتب اآلثار وما نقل عنو العلماء األخيار، ويسأؿ عن ذلك إذا كاف أمياً، فإف ذكر 
من تيسَت األمر ُب ذلك فاغتسالو بالصاع  -و وآلو وسلمصلى اهلل علي-ما كاف عليو 

وبوضوءه با١تد و٨تو ذلك ٦تا يعزب بو معاكسة ىذه الطريقة ا١تشؤمة، وكذلك فليبحث عن 
حاؿ الصحابة وأئمة العًتة فإنو ال يبلغو عن أحد منهم االعتداء ُب الوضوء، وال ا١تبالغة 

زاد على الغسبلت الثبلث= أنو قد أساء فيو، حىت قاؿ بعض األئمة عليهم السبلـ فيمن 
وتعدى وظلم، وقد ذكر بعض العلماء أنو ينبغي لذي الشك أنو يتجنبو بكل ٦تكن 

ويطرحو، ولو خيل إليو أف صبلتو باطلة واعتقد ذلك فبل يصرفو ىذه االعتقاد عن ٖتقيق 
اسد تعود إٔب الوضوء، فإنو بعد كسع النفس و٥تالفتها وعدـ التعويل على اعتقادىا ىذا الف

صحة االعتقاد وطريق الرشاد وحصوؿ ا١تراد، واهلل سبحانو أعلم، وىو تعأب وٕب التوفيق، 
والفاتح بنيل التحقيق وا٢تداية إٔب آمن طريق، وىو حسبنا وكفى، والصبلة والسبلـ على 

 سيدنا ٤تمد ا١تصطفى، والسبلـ على عباده الذين اصطفى.

قاؿ ُب األـ ا١تنقوؿ منها= ًب ْتمد اهلل ومنو ُب تأريخ شهر ذي القعدة اٟتراـ، الذي ىو من 
شهور عاـ سنة أربع وتسعُت وٙتاف مائة، وفرغت من ٖترير ذلك ونقلو من األـ إٔب ذلك، 



وأنا الفقَت إٔب اهلل تعأب صبلح بن أٛتد بن صاّب اٟتيمي لطف اهلل بو وغفر لو ولوالديو 
ُت، بعد شروؽ مشس اليـو ا١تسمى يـو اإلثنُت، ثامن عشر من شهر اٟتجة اٟتراـ، وللمؤمن

 عاـ تسع وٙتانُت وألف سنة.
وذلك برسم الولد القاضي العبلمة الصدر القدوة الفهامة، ٤تمد بن اٟتسن بن أٛتد بن 

عظيم، صاّب اٟتيمي حفظو اهلل وأمتع بطوؿ حياتو آمُت، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي ال
 وصلى اهلل على سيدنا ٤تمد وعلى آلو وسلم

 


